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ส่วนที่ 1 

สภำพปัจจุบัน 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีมีหน้ำที่  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ครอบคลุม 18 อ ำเภอมีสถำนศึกษำในสังกัด  45  แห่งจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  อ ำเภอจ ำนวน 18  อ ำเภอ 
คืออ ำเภอเมืองสกลนคร  อ ำเภอกุสุมำลย์   อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ   อ ำเภอโพนนำแก้ว   อ ำเภอเต่ำงอย   
อ ำเภอภูพำน  อ ำเภอกุดบำก  อ ำเภอพรรณำนิคม  อ ำเภอพังโคน   อ ำเภอวำริชภมู ิ  อ ำเภอนิคมน้ ำอนู   อ ำเภอวำนรนิวำส   

อ ำเภออำกำศอ ำนวย  อ ำเภอค ำตำกล้ำ  อ ำเภอเจริญศิลป์ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน  อ ำเภอส่องดำว  และ 
อ ำเภอบ้ำนม่วง โดยมีอ ำเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำร  ศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำ ศูนย์กลำงคมนำคม 
ศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ เป็นชุมชนเมืองที่มีควำมหนำแน่นรำยล้อมด้วยชุมชนชนบททำงกำรเกษตร
ประชำกรรวมทั้งสิ้น  1,129,174  คน ขนำดพ้ืนที่  9,605.785  ตร.กม. มีชนเผ่ำพ้ืนเมืองเดิมประกอบด้วย  เผ่ำภู
ไท  เผ่ำญ้อ  เผ่ำไทกระเลิง  เผ่ำไทโส้   เผ่ำไทลำว  และเผ่ำไทโย้ย 

 

  ภูมิประเทศ  และภูมิอำกำศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง สูงกว่ำะดับน้ ำทะเล ประมำณ 172  เมตร  
ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่มต่ ำเหมำะแก่กำรท ำนำ มีหนองหำรเป็นแอ่งน้ ำขนำดใหญ่  มีเนื้อที่ประมำณ  77,016  ไร่  
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  27  องศำเซลเซียส  ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย  1,841  มิลลิเมตรต่อปี   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  23  ตั้งที่อ ำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมของจังหวัด  และ
อ ำเภอในเขตปริมณฑล กำรคมนำคมติดต่อทำงรถยนต์ อ ำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 120  กิโลเมตร  
อ ำเภอบ้ำนม่วง  และอ ำเภอใกล้ที่สุด 18  กิโลเมตร  คือ อ ำเภอเต่ำงอย อำชีพและสถำนภำพทำงเศรษฐกิจ  ใน
เขตชุมชนเมืองอำชีพค้ำขำย  อุตสำหกรรมขนำดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้ำ  ผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตรกรรม  
ส ำหรับชุมชน  อ ำเภอรอบนอกมีอำชีพท ำนำ  ท ำไร่ มีระบบชลประทำนขนำดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรำยได้และ
สภำพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร 

 1)  พ้ืนที่  9,605.785  ตำรำงกิโลเมตร (6,003,603 ไร่) 
 2) เขตกำรปกครอง  18  อ ำเภอ  124  ต ำบล  1,515 หมู่บ้ำน 
 - กำรปกครองท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบำลนคร  1 แห่ง 
 - เทศบำลต ำบล  49 แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  90 แห่ง   

 3) สมำชิกสภำ สมำชิกวุฒิสภำ 1 คน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 7 คน แบ่งเป็น 7 เขต 
 4) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  36  คน 

1.2 จ ำนวนประชำกรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จำกส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครองในปี พ.ศ. 2562) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2


 1)  เพศ ชำย   574,342       คน 
    หญิง   579,048       คน 

    รวม    1,153,390 คน  
                
       2.  สภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 (ข้อมูล 10  มิ.ย2562) 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน  45 โรงเรียน 
ให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  1 – 6       
 

ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

1. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1  จ ำนวน 7,954 คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2  จ ำนวน 7,895 คน 

         ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 7,805 คน 
รวม     23,654 คน 
 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4  จ ำนวน 6,038  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5  จ ำนวน 5,897  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 5,656  คน 
รวม     17,591  คน 

รวมทั้งสิ้น    41,245  คน 
 

3. จ ำนวนครู  2,558 คน 
 

ผู้บริหำรโรงเรียน   45   คน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  77  คน 
ครูสำยผู้สอน   2,221  คน 
รวม    2,343  คน 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล ชำย 234 234 261 729 227 267 270 764 1493 

หญิง 336 332 338 1006 389 391 443 1223 2229 
รวม 570 566 599 1735 616 658 713 1987 3722 
ห้อง 15 15 14 44 16 16 16 48 92 

2 ดงมะไฟวิทยำ ชำย 53 60 46 159 28 16 20 64 223 
หญิง 57 46 68 171 39 38 51 128 299 
รวม 110 106 114 330 67 54 71 192 522 
ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

3 สกลนครพัฒนศึกษำ ชำย 171 148 161 480 102 76 66 244 724 
หญิง 171 155 166 492 107 135 130 372 864 
รวม 342 303 327 972 209 211 196 616 1588 
ห้อง 10 10 10 30 8 9 9 26 56 

4 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ ชำย 286 236 227 749 139 152 112 403 1152 
หญิง 299 322 308 929 354 307 266 927 1856 
รวม 585 558 535 1678 493 459 378 1330 3008 
ห้อง 14 14 12 40 13 12 11 36 76 

5 ท่ำแร่ศึกษำ ชำย 51 57 61 169 20 27 16 63 232 
หญิง 52 56 56 164 45 32 42 119 283 
รวม 103 113 117 333 65 59 58 182 515 
ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

6 เฉลิมพระเกียรติฯ ชำย 29 28 26 83 12 22 9 43 126 
หญิง 22 16 37 75 13 23 14 50 125 
รวม 51 44 63 158 25 45 23 93 251 
ห้อง 2 3 3 8 2 2 2 6 14 

7 กุสุมำลย์วิทยำคม ชำย 167 141 126 434 75 60 43 178 612 
หญิง 156 134 139 429 136 130 101 367 796 
รวม 323 275 265 863 211 190 144 545 1408 
ห้อง 9 8 8 25 6 6 5 17 42 

8 โพธิแสนวิทยำ ชำย 51 58 70 179 47 33 56 136 315 
หญิง 49 63 58 170 66 58 66 190 360 
รวม 100 121 128 349 113 91 122 326 675 
ห้อง 4 4 4 12 3 3 3 9 21 

9 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ ชำย 67 86 81 234 43 51 50 144 378 
หญิง 79 90 91 260 92 57 80 229 489 
รวม 146 176 172 494 135 108 130 373 867 
ห้อง 4 5 5 14 4 3 4 11 25 

10 ร่มเกล้ำ ชำย 124 120 107 351 67 64 57 188 539 
หญิง 143 139 126 408 126 119 100 345 753 
รวม 267 259 233 759 193 183 157 533 1292 



ตำรำงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 
ห้อง 7 7 7 21 6 6 5 17 38 

 
 

11 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม ชำย 24 29 48 101 12 4 21 37 138 
หญิง 21 26 25 72 23 22 33 78 150 
รวม 45 55 73 173 35 26 54 115 288 
ห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 โพนพิทยำคม ชำย 19 29 33 81 16 8 6 30 111 
หญิง 39 29 45 113 35 13 23 71 184 
รวม 58 58 78 194 51 21 29 101 295 
ห้อง 2 2 3 7 2 1 1 4 11 

13 ค ำเพิ่มพิทยำ ชำย 55 49 46 150 22 32 19 73 223 
หญิง 52 69 45 166 41 45 39 125 291 
รวม 107 118 91 316 63 77 58 198 514 
ห้อง 3 4 3 10 2 3 2 7 17 

14 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำ 
พึ่งบำรมี 

ชำย 68 54 43 165 36 48 17 101 266 
หญิง 48 41 41 130 55 47 33 135 265 
รวม 116 95 84 295 91 95 50 236 531 
ห้อง 3 3 3 9 2 3 2 7 16 

15 พังโคนวิทยำคม ชำย 196 163 158 517 111 63 96 270 787 
หญิง 197 237 246 680 135 136 161 432 1112 
รวม 393 400 404 1197 246 199 257 702 1899 
ห้อง 11 11 11 33 7 7 7 21 54 

16 กุดบำกพัฒนำศึกษำ ชำย 89 103 113 305 73 67 77 217 522 
หญิง 129 96 103 328 130 135 126 391 719 
รวม 218 199 216 633 203 202 203 608 1241 
ห้อง 6 5 6 17 6 5 6 17 34 

17 พรรณำวุฒำจำรย์ ชำย 107 105 105 317 59 71 50 180 497 
หญิง 133 142 119 394 93 82 88 263 657 
รวม 240 247 224 711 152 153 138 443 1154 
ห้อง 7 7 7 21 4 4 4 12 33 

18 บ้ำนบัวร์รำษฎร์บ ำรุง ชำย 58 56 49 163 9 11 7 27 190 
หญิง 41 46 53 140 22 13 16 51 191 
รวม 99 102 102 303 31 24 23 78 381 
ห้อง 3 3 3 9 1 1 1 3 12 

19 ล ำปลำหำงวิทยำ ชำย 20 16 12 48 7 7 9 23 71 
หญิง 9 16 13 38 7 4 5 16 54 
รวม 29 32 25 86 14 11 14 39 125 
ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 



ตำรำงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 
20 เทพสวัสดิ์วิทยำ ชำย 11 12 12 35 7 13 4 24 59 

หญิง 8 15 11 34 8 18 12 38 72 
รวม 19 27 23 69 15 31 16 62 131 
ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

21 ภูริทัตต์วิทยำ ชำย 29 14 10 53 17 27 11 55 108   
หญิง 27 21 22 70 24 29 12 65 135 
รวม 56 35 32 123 41 56 23 120 243 
ห้อง 2 1 1 4 1 2 1 4 8 
ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

22 บะฮีวิทยำคม ชำย 26 21 35 82 10 15 4 29 111 
หญิง 24 29 27 80 14 20 15 49 129 
รวม 50 50 62 162 24 35 19 78 240 
ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

23 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล ชำย 14 16 20 50 14 8 11 33 83 
หญิง 16 12 16 44 14 12 11 37 81 
รวม 30 28 36 94 28 20 22 70 164 
ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

24 มัธยมวำริชภูมิ ชำย 130 104 134 368 62 72 73 207 575 
หญิง 137 117 154 408 86 98 91 275 683 
รวม 267 221 288 776 148 170 164 482 1258 
ห้อง 7 7 7 21 5 5 5 15 36 

25 ธรรมบวรวิทยำ ชำย 74 72 53 199 36 30 25 91 290 
หญิง 91 106 66 263 53 54 52 159 422 
รวม 165 178 119 462 89 84 77 250 712 
ห้อง 4 5 4 13 2 2 2 6 19 

26 วำริชวิทยำ ชำย 18 20 23 61 9 11 11 31 92 
หญิง 15 17 18 50 12 10 11 33 83 
รวม 33 37 41 111 21 21 22 64 175 
ห้อง 1 1 2 4 1 1 1 3 7 

27 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ ชำย 36 39 42 117 37 17 27 81 198 
หญิง 49 34 35 118 45 38 37 120 238 
รวม 85 73 77 235 82 55 64 201 436 
ห้อง 3 3 3 9 3 2 2 7 16 

28 เตรียมอุดมศึกษำฯ ชำย 0 0 0 0 208 176 175 559 559 
หญิง 0 0 0 0 440 438 360 1238 1238 
รวม 0 0 0 0 648 614 535 1797 1797 
ห้อง 0 0 0 0 19 16 15 50 50 

29 แวงพิทยำคม ชำย 64 63 66 193 34 23 20 77 270 
หญิง 56 74 55 185 42 46 34 122 307 



ตำรำงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 
รวม 120 137 121 378 76 69 54 199 577 
ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

30 หนองหลวงศึกษำ ชำย 92 109 102 303 17 29 37 83 386 
หญิง 97 78 75 250 26 34 31 91 341 
รวม 189 187 177 553 43 63 68 174 727 
ห้อง 5 5 5 15 2 2 3 7 22 

31 โคกสีวิทยำสรรค์ ชำย 55 53 52 160 17 31 21 69 229 
หญิง 64 69 69 202 28 34 33 95 297 
รวม 119 122 121 362 45 65 54 164 526 
ห้อง 3 4 3 10 2 3 3 8 18 

32 บงเหนือวิทยำคม ชำย 27 24 22 73 20 6 14 40 113 
หญิง 16 32 28 76 18 13 5 36 112 
รวม 43 56 50 149 38 19 19 76 225 
ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

33 สว่ำงแดนดิน ชำย 262 270 255 787 74 94 81 249 1036 
หญิง 367 375 372 1114 126 146 164 436 1550 
รวม 629 645 627 1901 200 240 245 685 2586 
ห้อง 18 18 15 51 6 8 8 22 73 

34 ส่องดำววิทยำคม ชำย 83 69 69 221 27 18 23 68 289 
หญิง 76 95 88 259 43 57 41 141 400 
รวม 159 164 157 480 70 75 64 209 689 
ห้อง 4 4 5 13 2 2 2 6 19 

35 มัธยมวำนรนิวำส ชำย 220 228 167 615 146 129 118 393 1008 
หญิง 251 308 258 817 266 239 224 729 1546 
รวม 471 536 425 1432 412 368 342 1122 2554 
ห้อง 14 15 13 42 12 11 12 35 77 

36 ค ำตำกล้ำรำช
ประชำสงเครำะห์ 

ชำย 109 112 115 336 69 70 63 202 538 
หญิง 121 132 110 363 107 113 114 334 697 
รวม 230 244 225 699 176 183 177 536 1235 
ห้อง 6 6 6 18 5 5 5 15 33 

37 กุดเรือค ำพิทยำคำร ชำย 54 54 55 163 33 30 25 88 251 
หญิง 62 76 67 205 30 44 32 106 311 
รวม 116 130 122 368 63 74 57 194 562 
ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

38 ศึกษำประชำสำมัคคี ชำย 62 39 53 154 19 20 18 57 211 
หญิง 38 45 53 136 35 25 21 81 217 
รวม 100 84 106 290 54 45 39 138 428 
ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

39 หนองแวงวิทยำ ชำย 35 25 39 99 10 18 13 41 140 
หญิง 26 31 39 96 17 18 21 56 152 



ตำรำงจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เพศ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น 
รวม 61 56 78 195 27 36 34 97 292 
ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

40 บ้ำนม่วงพิทยำคม ชำย 159 115 113 387 75 83 77 235 622 
หญิง 152 149 132 433 137 151 133 421 854 
รวม 311 264 245 820 212 234 210 656 1476 
ห้อง 8 7 7 22 6 6 7 19 41 

41 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม ชำย 19 18 22 59 12 9 12 33 92 
หญิง 18 22 23 63 10 9 17 36 99 
รวม 37 40 45 122 22 18 29 69 191 
ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

42 อำกำศอ ำนวยศึกษำ ชำย 178 152 166 496 97 95 90 282 778 
  หญิง 185 192 211 588 189 152 184 525 1113 
  รวม 363 344 377 1084 286 247 274 807 1891 
  ห้อง 11 10 11 32 8 8 8 24 56 
43 โพนงำมศึกษำ ชำย 91 102 91 284 39 54 55 148 432 

หญิง 93 113 86 292 77 79 77 233 525 
รวม 184 215 177 576 116 133 132 381 957 
ห้อง 5 6 5 16 4 4 4 12 28 

44 ท่ำสงครำมวิทยำ ชำย 35 23 23 81 7 8 10 25 106 
  หญิง 16 29 23 68 7 6 9 22 90 

รวม 51 52 46 149 14 14 19 47 196 
ห้อง 2 2 2 6 2 1 1 4 10 

45 เจริญศิลป์ศึกษำ"โพธิ์
ค ำ 

ชำย 77 67 82 226 32 21 28 81 307 

 อนุสรณ”์ หญิง 87 76 96 259 43 41 51 135 394 
  รวม 164 143 178 485 75 62 79 216 701 
  ห้อง 5 5 5 15 3 3 3 9 24 

รวมทั้งสิ้น ชำย 3829 3593 3594 11016 2233 2186 2047 6466 17482 
หญิง 4125 4302 4211 12638 3805 3711 3609 11125 23763 
รวม 7954 7895 7805 23654 6038 5897 5656 17591 41245 
ห้อง 229 231 224 684 184 181 179 544 1228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 ตำรำงท่ี  2  จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ  2562 

 
 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 3,829 4,125 7,954 229  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 3,593 4,302 7,895 231  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 3,594 4,211 7,805 224  

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 11,004 12,638 23,654 684  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 2,305 3,854 6,038 184  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 2,198 3,730 5,897 181  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 2,305 3,736 5,656 179  

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 6,808 11,320 17,591 544  
รวมทั้งสิ้น 17,812 23,887 41,245 1,228  

 
 
 ตำรำงท่ี  3  โรงเรียนในฝัน  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
 รุ่นที่  1   
1 สกลนครพัฒนศึกษำ เมืองสกลนคร 1588 
2 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1408 
3 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1292 
4 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 514 
5 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ เต่ำงอย 867 
6 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1241 
7 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1154 
8 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1899 
9 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน 436 
10 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1235 
11 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1476 
12 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย 1891 
13 เจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์ 701 
 รุ่นที่  2    อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 

14 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 295 
15 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว 689 



 รุ่นที่  3   อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
16 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 675 
17 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ 288 
18 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม 381 
19 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน 125 
20 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ 712 
21 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส 562 
22 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส 292 
23 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ 428 
24 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง 191 
25 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 957 
26 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เมืองสกลนคร 251 

 
 ตำรำงท่ี  4  โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ   
 (Mini English Program) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย 1,891 
2 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,554 
3 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,476 
4 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,154 

 
 ตำรำงท่ี  5  โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ   
 ( English Program) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 
2 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 3,722 
3 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,899 

 
 
 
 
 
 



 ตำรำงท่ี  6  โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ   
 ( English for Integrated Studies) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,554 
2 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,258 

  
 ตำรำงท่ี 7  โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World – Class Standard School) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
 รุ่นที1่   
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 
2 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 3,722 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  สว่ำงแดนดิน 1,797 
4 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,586 
5 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,554 
 รุ่นที่ 2   
6 มัธยมวำริชภูมิ   วำริชภูม ิ 1,258 
 รุ่นที่ 3   
7 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1,241 
8 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส 562 
9 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,408 
10 ค ำตำกล้ำรำชประชงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1,235 
11 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 514 
12 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 526 
13 เจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์ 701 
14 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 522 
15 เต่ำงอยพัฒนำศึกษำ เต่ำงอย 867 
16 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน 531 
17 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 515 
18 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ 712 
19 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,154 
20 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 675 
21 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 957 
22 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,292 



ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
23 แวงพิทยำคม สว่ำงแดนดิน 577 
24 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว 689 
25 หนองหลวงศึกษำ สว่ำงแดนดิน 727 
26 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,486 
27 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,899 
28 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง 1,588 
29 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวยศึกษำ 1,891 

  
 ตำรำงท่ี  8  โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม. ปลำย 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 3,722 
2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,797 
4 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,258 
5 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1,235 
6 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,476 
7 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,554 
8 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย 1,891 

 
 ตำรำงท่ี  9  โรงเรียนที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูง 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 3,722 
2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 
3 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,586 

  

  
 ตำรำงท่ี  10  โรงเรียนคู่พัฒนำ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน ชื่อโรงเรียนคู่พัฒนำ จ ำนวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล 3,722 สกลนครพัฒนศึกษำ 1,588 
2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ 3,008 ดงมะไฟวิทยำ    522 
3 สว่ำงแดนดิน 2,586 หนองหลวงศึกษำ 727 

  
  

  



 ตำรำงท่ี  11 โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ(ERIC) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 3,722 
2 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,554 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,797 

 

  
              ตำรำงท่ี  12 โรงเรียนศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำเวียดนำม/ศูนย์อำเซียน 
                               (ประจ ำปี  2561) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 

 

 ตำรำงท่ี  13  โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทย์– คณิต (ปี  2562)       

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน ขำดแครนครู 
1 โพธิแสนวิทยำ 675 คณิตศำสตร์ 
2 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี 531 วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 
3 ดงมะไฟวิทยำ 522 คณิตศำสตร์ 
4 ท่ำแร่ศึกษำ 515 วิทยำศำสตร์ 
5 กุดบำกพัฒนำศึกษำ 1,241 วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 
6 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ 436 คณิตศำสตร์ 
7 พรรณำวุฒำจำรย์ 1,154 คณิตศำสตร์ 
8 สว่ำงแดนดิน 2,586 วิทยำศำสตร์ 
9 พังโคนวิทยำคม 1,899 คณิตศำสตร์ 
10 มัธยมวำริชภูมิ 1,258 วิทยำศำสตร์ 
11 หนองหลวงศึกษำ 727 วิทยำศำสตร์ 
12 ส่องดำววิทยำคม 689 คณิตศำสตร์ 
13 สกลรำชวิทยำนุกูล 3,722 วิทยำศำสตร์ 
14 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ 3,008 วิทยำศำสตร์ 
15 เตรียมอุดมศึกษำฯ 1,797 วิทยำศำสตร์ 
16 ศึกษำประชำสำมัคคี 428 วิทยำศำสตร์ 
17 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม 191 วิทยำศำสตร์ 
18 เทพสวัสดิ์วิทยำ 131 คณิตศำสตร์ 
19 หนองแวงวิทยำ 292 วิทยำศำสตร์ 
 รวมทั้งสิ้น 21,802  



 
ตำรำงท่ี  14  สถำนศึกษำพอเพียงด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่ำง   

       ร้อยละ 100* ของโรงเรียนทั้งหมด  ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง 

 

ที ่          ชื่อโรงเรียน กิจกรรมส ำคัญท่ีโรงเรียนด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 
1. หนองหลวงศึกษำ โครงกำรคนไทยหัวใจเกษตร 
2. โพนงำมศึกษำ กำรออมทรัพย์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน,ผ้ำย้อมครำม 
3. เต่ำงอยพัฒนศึกษำ กำรเลี้ยงปลำดุก,แปลงเกษตร,กำรท ำนำ,กำรท ำEMBall,กำรท ำน้ ำหมัก

ชีวภำพ  
4. กุสุมำลย์วิทยำคม กำรออมทรัพย์ , แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
5. ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น,สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
6. วำริชวิทยำ เกษตรอย่ำงยั่งยืน,พืชในท้องถิ่น(สวนยำงพำรำ),ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร

, กำรออมทรัพย์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
7. ธรรมบวรวิทยำ พืชในท้องถิ่น(สวนยำงพำรำ),กำรเพำะกล้วยไม้ 
8. ศึกษำประชำสำมัคคี กำรปั้น,งำนช่ำงปูน,กำรท ำสวนหย่อม 
9. มัธยมวำนรนิวำส กำรท ำดอกไม้จันทน์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
10. เตรียมอุดมศึกษำฯ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมคณุธรรมต่ำงๆ,กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

11. ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี เกษตรอย่ำงยั่งยืน,พืชในท้องถิ่น,ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร 
12. สว่ำงแดนดิน กิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ, คนรักษ์วัด 
13. พังโคนวิทยำคม กำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
14. มัธยมวำริชภูมิ ขยะรีไซเคิล,กำรประดิษฐ์วัสดุจำกของเหลือใช้,ธนำคำรขยะ 
15. ร่มเกล้ำ มินิกัมปำนี,ธนำคำรโรงเรียน,กำรออมทรัพย์ 
16. ท่ำสงครำมวิทยำ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
17. ท่ำแร่ศึกษำ ธนำคำรขยะ,คนดีศรีโรงเรียน 
18. โคกสีวิทยำสรรค์ กำรอนุรักษ์พืชท้องถิ่น,กำรออมทรัพย์ 
19. บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง คนดีของสังคม,อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน,กำรเพำะไม้ท้องถิ่น 
20. กุดเรือค ำพิทยำคำร สวนคุณธรรม,กำรปลูกป่ำในโรงเรียน 
21. ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม กำรเพำะพันธ์ไม้ในท้องถิ่น, คนดีศรโรงเรียน 
22. สกลรำชวิทยำนุกูล ปลูกฝังสละทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 
23. สกลนครพัฒนศึกษำ อ่ิมบุญร่วมกัน,ท ำดีสร้ำงสรรค์สังคม 
24. ธำตุนำรำยณ์วิทยำ คนรักษ์วัด,กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
25. กุดบำกพัฒนำศึกษำ คนดีศรีกุดบำก,ต้นบำกหำยไปไหน, 
26. โพธิแสนวิทยำ รวมพลังสร้ำงควำมสะอำด,เกษตรพอเพียง 
27. โพนพิทยำคม พุทธศำสน์เพ่ือสังคม, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
28. ค ำเพ่ิมพิทยำ กำรปลูกป่ำในโรงเรียน,กำรออมทรัพย์ 



ที ่          ชื่อโรงเรียน กิจกรรมส ำคัญท่ีโรงเรียนด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 
29. แวงพิทยำคม กำรออมทรัพย์,ขยะรีไซเคิล 
30. บงเหนือวิทยำคม ธนำคำรควำมดี 
31. ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล  ค่ำยพุทธบุตร ,ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
32. เฉลิมพระเกียรติ กำรออมทรัพย์,กำรท ำนำ,กิจกรรม 5 ส. 

ที ่ ชื่อโรงเรียน กิจกรรมส ำคัญท่ีโรงเรียนด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 
33. หนองแวงวิทยำ กำรแปรรูปอำหำร,ข้ำวฮำงงอก, 
34. โพธิ์ชัยทองพิทยำคม กำรออมทรัพย์ , กำรอนุรักษ์พืชท้องถิ่น , 
35. เจริญศิลป์ศึกษำฯ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น,กำรออมทรัพย์ 
36. ดงมะไฟวิทยำ เกษตรอย่ำงยั่งยืน,งำนอำชีพท้องถิ่น.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
37. อำกำศอ ำนวยศึกษำ แหล่งเรียนรู้ชุมชน, เกษตรพอเพียง 
38. นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ กำรออมทรัพย์,เกษตรพอเพียง 
39. บ้ำนม่วงพิทยำคม กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน,กำรออมทรัพย์ 
40. พรรณำวุฒำจำรย์ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมคณุธรรมต่ำงๆ,กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

41. ส่องดำววิทยำคม ธรรมะสร้ำงคนดี,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
42. ล ำปลำหำงวิทยำ กิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ, เกษตรพอเพียง          
43. เทพสวัสดิ์วิทยำ กำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น,แหล่งเรียนรู้ชุมชน        
44. ภูริทัตต์วิทยำ กำรประดิษฐ์วัสดุจำกของเหลือใช้,ธนำคำรขยะ          
45. บะฮีวิทยำคม กำรรักษำสิ่งแวดล้อมชุมชน, ผ้ำป่ำ 
  
 ตำรำงท่ี  15 กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย และเฉลิมพระเกียรติ (ประจ ำปี  2562) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสกลนคร 251 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ตำรำงท่ี  16  โรงเรียนแม่ข่ำยคุณธรรมจริยธรรม 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,408 
2 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 514 
3 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 295 
4 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 3,008 
5 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,292 
6 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,797 
7 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,899 
8 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,258 
9 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,586 

  
            ตำรำงท่ี  17 โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,408 
2 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน 531 
3 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 675 

 

ตำรำงท่ี  18 โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริใน 
                 สมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน รับป้ำย รับเกียติบัตร หมำยเหตุ 
1 ดงมะไฟวิยำ เมือง 599    
2 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1194    
3 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 547    
4 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1376    
5 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 966    
6 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม 608    
7 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณนิคม 178    
8 วำริชวิทยำ วำริชภูม 187    
9 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย 298    
10 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1340    

 

 



ตำรำงท่ี  19  โรงเรียนประชำรัฐ 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 515 
2 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 522 
3 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ 712 

 

ตำรำงท่ี  20  โรงเรียนโครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 

1 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง  
2 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว  
3 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ  
4 ร่มเกล้ำ โคกศรสีุพรรณ  
5 ดงมะไฟวิทยำ เมือง  
6 พรรณำวุฒำจำรย ์ พรรณำนคิม  
7 โคกสีวิทยำสรรค ์ สว่ำงแดนดิน  
8 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง  
9 เจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ”์ เจริญศิลป ์  
10 มัธยมวำริชภมู ิ วำริชภูม ิ  

 

 
ตำรำงท่ี  21  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย“ลดเลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”น ำร่อง ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,626 
2 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,590 
3 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวยศึกษำ 2,001 
4 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,304 
5 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,154 
6 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,340 
7 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ 313 
8 เฉลิมพระเกียรติฯ เมือง 276 

 

 
 
 
 



ตำรำงที่  22  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย“ลดเลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”น ำร่อง ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
1 หนองหลวงศึกษำ สว่ำงแดนดิน 764 
2 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 966 
3 เต่ำงอยพัฒนำศึกษำ เต่ำงอย 889 
4 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1356 
5 ค ำตำกล้ำรำชประชงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1214 
6 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ 187 
7 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ 608 
8 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ 435 
9 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน 542 
10 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1840 
11 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย 298 
12 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 513 
13 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 547 
14 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม 362 
15 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส 603 
16 สกลรำชวิทยำนุกูล เมือง 3872 
17 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง 1576 
18 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมือง 2934 
19 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1194 
20 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 660 
21 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 309 
22 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 571 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
23 แวงพิทยำคม สว่ำงแดนดิน 573 
24 บงเหนือวิทยำคม สว่ำงแดนดิน 232 
25 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณำนิคม 178 
26 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส 290 
27 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง 220 
28 เจริญศิลป์ศึกษำ เจริญศิลป์ 729 
29 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 599 
30 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน 434 
31 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1376 



ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
32 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว 743 
33 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน 133 
34 เทพสวัสดิ์วิทยำ พรรณำนิคม 144 
35 ภูริทัตต์วิทยำ พรรณำนิคม 218 
36 บะฮีวิทยำคม พรรณำนิคม 238 

 
ตำรำงท่ี  23 โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ใน 
           ศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 
 

 
ที ่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 
1 ท่ำสงครำมวิทยำ 96 3 202 104 405 
2 หนองแวงวิทยำ 0 3 0 0 3 
3 โพนพิทยำคม 0 0 206 0 206 
4 โพธิแสนวิทยำ 0 8 0 35 43 
5 ส่องดำววิทยำคม 117 0 0 0 117 
6 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม 0 42 0 0 42 
7 ท่ำแร่ศึกษำ 10 0 40 0 50 
8 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ 0 28 76 0 104 

9 
เจริญศิลป์ศึกษำ "โพธิ์
ค ำอนุสรณ์" 0 0 0 339 339 

10 อำกำศอ ำนวยศึกษำ 517 0 0 0 517 
11 เทพสวัสดิ์วิทยำ 0 0 71 73 144 
12 ศึกษำประชำสำมัคคี 147 37 228 147 559 
13 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล 0 0 100 78 178 
14 บ้ำนม่วงพิทยำคม 631 0 0 0 631 
15 พังโคนวิทยำคม 675 0 0 0 675 

16 
ค ำตำกล้ำรำช
ประชำสงเครำะห์ 360 0 0 0 360 

17 ล ำปลำหำงวิทยำ 0 0 65 0 65 
18 ร่มเกล้ำ 117 117 160 80 474 
19 สว่ำงแดนดิน 300 0 0 0 300 
20 บงเหนือวิทยำคม 23 0 57 37 117 



ที ่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 

21 มัธยมวำริชภูมิ 0 101 0 0 101 
22 บะฮีพิทยำคม 22 59 0 0 81 
23 ดงมะไฟวิทยำ 45 22 0 0 67 
 รวม 3060 420 1205 893 5578 

 
 

 
ตำรำงท่ี  24  กลุ่มโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน 
                 (โรงเรียน ICU) 
 

ที ่ โรงเรียน สภำพปัญหำ 
ด้ำนคุณภำพ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนบริหำร

จัดกำร 
ด้ำนสังคม
สิ่งแวดล้อม 

1 เทพสวัสดิ์วิทยำ √ √ √ √  
2 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม √ √ √ √  
3 ช้ำงมิ่งประชำนุกูล  √ √   
4 ศึกษำประชำสำมัคคี √ √ √ √  
5 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ  √    
6 บะฮีวิทยำคม √ √ √ √  
7 ท่ำสงครำมวิทยำ  √    
8 โพธิแสนวิทยำ √ √  √  

 
ตำรำงท่ี  25  โรงเรียนประชำรัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้ำน) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียนสังกัดสพป. 
(ขยำยโอกำส) 

ระยะทำงในกำรเดินทำง 

1 ท่ำแร่ศึกษำ นำแก้ววิทยำ 5 นำที 
2 ดงมะไฟวิทยำ ศรีบุญเรืองวิทยำ 5 นำที 
3 วำริชวิทยำ บ้ำนกุดตะกำบ 7 นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

1.ต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประเมินITA 
ต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
 
๑. สว่ำงแดนดิน นำยธวัช  ทุมมนตรี  ผ่ำน  สูงมำก 

          รุ่น ๑๐% 
๒. มัธยมวำริชภูม ิ นำยอำนนท์  อินทรพำนิชย์  ผ่ำน  สูงมำก 
๓ มัธยมวำนรนิวำส นำยเกษำ  โคตรชมภู  ผ่ำน  สูงมำก 
๔ ธำตุนำรำยณ์วิทยำ นำยพนมพันธ์ ไชยเพชร  ผ่ำน  สูงมำก 
๕ บ้ำนม่วงพิทยำคม นำยศุภชัย สำยเย็น  ผ่ำน  สูงมำก 
๖ โคกสีวิทยำสรรค์ นำงสำวสมใจ อุดมศรี  ผ่ำน  สูงมำก 

         รุ่น ๒๐ % 
๗ พรรณำวุฒำจำรย์ นำยสำทิน  ไชยรำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๘ ส่องดำววิทยำคม นำยบรรดำ  แก้วบัวสำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๙ เจริญศิลป์ศึกษำ“โพธิ์ค ำอนุสรณ์” นำยตรีชนนท์  แสนอุบล  ผ่ำน  สูงมำก 

๑๐ สกลนครพัฒนศึกษำ นำยบดินทร์  นำรถโคษำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๑ หนองหลวงศึกษำ นำยธนกร  แก้วบัวสำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๒ ช้ำงมิ่งพิทยำคม นำยอังกูร  บุญรักษำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๓ เฉลิมพระเกียรติฯ นำยวิศิษฐ์ มุ่งพำกลำง  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๔ วำริชวิทยำ นำยเมืองไทย  ผลำจันทร์  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๕ อำกำศอ ำนวยศึกษำ นำยเอกชัย บุตรแสนคม  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๖ เต่ำงอยพัฒนศึกษำ นำยประเสริฐ ปัตโชติชัย  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๗ กุดเรือค ำพิทยำคำร นำยธนปกรณ์  อวนป้อง  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๘ เตรียมอุดมศึกษำภำคฯ ว่ำที่ ร.ต.สุกิจ  ศรีพรหม  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๙ หนองแวงวิทยำ นำยภิญโญ ทองเหลำ  ผ่ำน  สูงมำก 

 
 
 
 
 
 



 
 
2.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีจ ำนวน  45 โรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล  เมือง  
2 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง  
3 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมือง  
4 ดงมะไฟวิทยำ เมือง  
5 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง  
6 เฉลิมพระเกียรติฯ เมือง  
7 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์  
8 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์  
9 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ เต่ำงอย  
10 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ  
11 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ  
12 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว  
13 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน  
14 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน  
15 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส  
16 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส  
17 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส  
18 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย  
19 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย  
20 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย  
21 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง  
22 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง  
23 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ  
24 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ  
25 เจริญศิลป์ศึกษำ”โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์  
26 เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน  
27 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน  
28 แวงพิทยำคม สว่ำงแดนดิน  
29 หนองหลวงศึกษำ สว่ำงแดนดิน  
30 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน  



ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ 
31 บงเหนือวิทยำคม สว่ำงแดนดิน  
32 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม  
33 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม  
34 เทพสวัสดิ์วิทยำ พรรณำนิคม  
35 ภูริทัตต์วิทยำ พรรณำนิคม  
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ 
36 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณำนิคม  
37 บะฮีวิทยำคม พรรณำนิคม  
38 พังโคนวิทยำคม พังโคน  
39 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน  
40 มัธยมวำริชภูม ิ วำริชภูม ิ  
41 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ  
42 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ  
43 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน  
44 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว  
45 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก  
 
สหวิทยำเขตมี  8 สหวิทยำเขต  ดังนี้ 

1. สหวิทยำเขตสกลรำช มีจ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล   
โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ  โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  และโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 

2. สหวิทยำเขตพระธาตุดุม มีจ ำนวน  5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ   
โรงเรียนร่มเกล้ำ  โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ  โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

3. สหวิทยำเขตพระธำตุนำรำยณ์เจงเวง มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย   
โรงเรียนธำตุนำรำยณ์  โรงเรยีนกุสุมำลย์วิทยำคม  โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ  โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ   
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนโพนพิทยำคม 
 4. สหวิทยำเขตด ำรงธรรม มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์  โรงเรียน
พังโคนวิทยำคม  โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ   โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกลู  โรงเรียนบะฮีวิทยำคม   
และโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยำ 
 5.สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำอูน มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ   
โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ โรงเรียนวำริชวิทยำ  โรงเรียนนิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ  โรงเรียนส่องดำววิทยำคมและ 
โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ 
 6.สหวิทยำเขตสว่ำงศึกษำ มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสว่ำงแดนดิน   
โรงเรียนเตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ  โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์   



โรงเรียนแวงพิทยำคม  และโรงเรียนบงเหนือวิทยำคม 
 7.สหวิทยำเขตไตรมิตร มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ”โพธิ์ค ำอนุสรณ์”  โรงเรียนหนองแวงวิทยำ โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร 

โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยำคม  และโรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม  
     8. สหวิทยำเขตอำกำศเบญจรักษ์ มีจ ำนวน5 โรงเรียนประกอบด้วย 
โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ  โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์  โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี โรงเรียน
โพนงำมศึกษำ และโรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 (โครงสร้ำงภำยในส ำนักงำน) 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23  
1) ดร.ปรำโมทย์ ภูมิพันธ์    

 2.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23 มี  2   คน 
  1) นำงจริยำ  ปำรีพันธ์ 
  2) นำยศิริพงษ์  พำดี   
 3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       
  นำงวำสนำ  พิพัฒน์ผดุงสิน 
 4.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      
  นำงกล่อมจิต  กำญจนโกมล 
 5.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  นำงจีรวรรณ  รำชพิลำ 
 6.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

  นำงสุพรรณี ศรีทอง  
 7.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
  นำงมณีรัตน์  พั่วโพธิ์    
 8.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  นำยทองปำน  ศรีอักเศษ 
 9.   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
  นำงสำวทิพย์อักษร   ใจอ่อน 
 10. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
  นำยบุญชู  ใยวังหน้ำ 
 11.ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  นำงสำวชลธิชำ  กระแสศิล 
 12.ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  1)  ว่ำง  
 



 
   4.  จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23   
      มีบุคลำกรทั้งสิ้น  จ ำแนกตำมกลุ่มดังนี้ 
  -   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   1 คน 
  -   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  2 คน 
  -   กลุ่มอ ำนวยกำร         6 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    3 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       7 คน 
  -   กลุ่มนโยบำยและแผน       3 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      6 คน 
  -   กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 12 คน 
  -   หน่วยตรวจสอบภำยใน       2 คน 
  -   กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   - คน 
  -   กลุ่มกฎหมำยและคดี        1 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 คน 
      และกำรสื่อสำร 
  -   ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว       14 คน 
   
            รวมทั้งสิ้น   57 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ตำรำงท่ี  16  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมระดับ / ต ำแหน่ง 
 
 

กลุ่ม/ต ำแหน่ง/ 
ข้ำรำชกำรประจ ำ 

ระดับ/อันดับ 

รวม
(คน) 

ทั่วไป วิชำกำร ต ำแหน่ง 

ปฏ
ิบัต

ิงำ
น 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

น 

อำ
วุโ

ส 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

ทร
งค

ุณ
วุฒ

ิ 

คศ
.2

 

คศ
.3

 

  

กลุ่ม / ต ำแหน่ง             

1. ผอ.และรอง ผอ.สพม. - - - - - - 1 - - 2 - 3 

2. ศึกษำนิเทศก ์ - 1 - - - - - - 2 9 - 12 

3. อ ำนวยกำร - 2 - 2 - 2 - - - - - 6 

4. บริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์ 1 - - - 1 1 - - - - - 3 

5. บริหำรงำนบุคคล - 1 - - 4 2 - - - - - 7 

6. นโยบำยและแผน - - - - 2 1 - - - - - 3 

7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - - 2 2 2 - - - - - 6 

8. ตรวจสอบภำยใน - - - 1 - 1 - - - - - 2 

9.พัฒนำครู แ ล ะบุ ค ล ำก ร
ทำงกำรศึกษำ 

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

10.กฎหมำยและคด ี - - - - 1 - - - - - - 1 

11.ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

- - - - 1 - - - - - - 1 

รวม 
 

1 4 - 5 10 9 1 - 2 11 - 43 



 
 
 

 ตำรำงท่ี  17 วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร 

 

วุฒิกำรศึกษำ 
รวม (คน) 

ต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

1. ผอ.สพม. - - - 1 1 
2. รอง ผอ.สพม. - - 2  2 
3. ศึกษำนิเทศก์ 1 - 9 2 12 
4. กลุ่มอ ำนวยกำร - 5 1 - 6 
5. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - 3 - - 3 
6. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 6 - - 7 
7. กลุ่มนโยบำยและแผน - 3 - - 3 
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 4 2 - 6 
9. กลุ่มตรวจสอบภำยใน - 2 - - 2 
10.กลุ่ ม พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- - - - - 

11.กฎหมำยและคด ี - 1 - - 1 
12.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 

- 1 - - 1 

รวม 2 24 14 3 43 
   

 ตำรำงท่ี  18  แสดงจ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว 

 

ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว จ ำนวน รวม 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 5 
พนักงำนพิมพ์ดีด 2 2 
พนักงำนขับรถยนต์ 2 2 
แม่บ้ำน 2 2 
ยำม 1 1 
นักกำรภำรโรง 1 1 
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ 1 1 

รวม 14 14 



วุฒิกำรศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว จ ำนวน รวม 
1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 7 7 
2. ปริญญำตรี 7 7 

รวม 14 14 

 
5.  แผนผังโครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23 

 

 
          
 
 
 
 

                
ระดับภาค 11 

 
 
 

        
 
          
                     
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
             
 
 

คณะกรรมการปฏิรูป 
การศึกษา 

ระดับภาค 11 

ก.ต.ป.น.เขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 
9 คน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  23 

รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  23 

4  คน 

กลุ่มอ านวยการ  
6 คน 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

3  คน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล   
7  คน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

12  คน 

กลุ่มนโยบายและแผน 
3  คน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา   

6  คน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
1  คน 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

-  คน 
 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวดั

สกลนคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
2  คน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยสีรสนเทศ 

และการส่ือสาร   1   คน 



 
 
6.  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ (2561– 2562)  พบว่ำมีผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ตำรำงที่  1 จ ำนวนโรงเรียนหอ้งเรียนและนักเรียนปีกำรศึกษำ  2561– 2562 

    (ข้อมูล  10  มิ.ย. 2562) 
 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 
โรงเรียนทั้งสิ้น   
-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ 45 45 

ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,221 1,228 

-  มัธยมศึกษำตอนต้น 669 684 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 552 544 
นักเรียนทั้งสิ้น 41,699 41,245 

-  มัธยมศึกษำตอนต้น 23,571 23,654 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 18,128 17,591 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา  เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 



 
ตำรำงที ่ 2  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

ขนำดโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 
ขนำดเล็ก  (นักเรียน 1 – 499 คน) 17 16 
ขนำดกลำง  (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 19 21 
ขนำดใหญ่  (นักเรียน 1,500 -2,499 คน) 5 4 
ขนำดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 2,500 ขึ้นไป) 4 4 

รวม 45 45 
 
 

 ตำรำงที ่ 3  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
   (ข้อมูล  10  มิ.ย.2562 ) 
 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

2561 2562 

มัธยมศึกษำปีที่  1 8,021 7,954 

มัธยมศึกษำปีที่  2 7,943 7,895 

มัธยมศึกษำปีที่  3 7,607 7,805 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 23,571 23,654 
    

มัธยมศึกษำปีที่  4 6,159 6,038 

มัธยมศึกษำปีที่  5 5,928 5,897 

มัธยมศึกษำปีที่  6 6,041 5,656 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 18,128 17,591 

รวมทั้งสิ้น 41,699 41,245 

 
 
 
 
 



 
 แผนภูมิที่  3 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2561– 2562 

 
 
 

 
 
 
 ตำรำงที ่ 4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  
    ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

ปี 
กำรศึกษำ 

ประชำกร 
 
      นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย รวมทั้งสิ้น 

(12 - 14  ปี) (15 - 17  ปี) 

2561 

ประชำกร 30,372 31,051 61423 

นักเรียน 2,3436 18,887 42323 

ร้อยละ 77.11 60.83 68.90 

2562 

ประชำกร 35,916 35,884 71,800 

นักเรียน 23,654 17,591 41,245 

ร้อยละ 65.86 49.02 57.44 
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แผนภูมิที่  4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกร  จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ  2561– 2562 

 

 
 
 
 
 

 ตำรำงที่  5  เปรียบเทียบ  อัตรำส่วน  ครู : นักเรียน  และอัตรำส่วน  นักเรียน : ห้องเรียน  
 ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562 
 

 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน อัตรำส่วน 

ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นักเรียน 
นักเรียน : ห้องเรียน 

 

2561 2558 41699 1221 1 :  16.30 
34.15 : 1 

 

2562 2254 41245 1228 1 :  18.30 
33.59 : 1 
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 ตำรำงที่  6 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  2561– 2562 

   
 

สำยงำน 
วุฒิทำงกำรศึกษำ  

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

บริหำร 
จ ำนวน -  80 3 83 

ร้อยละ -  96.38 3.61 100 

สำยกำรสอน 
จ ำนวน - 1533 932 10 2,475 

ร้อยละ - 59.93 37.66 0.48 100 

รวม 
จ ำนวน - 1533 1012 13 2,558 

ร้อยละ - 59.93 39.56 0.51 100 
   

  
 
 แผนภูมิที่  6  ร้อยละจ ำนวนข้ำรำชครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  
                   2561– 2562 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปริญญำโท ปริญญำเอก

96.38

3.61

ช่ือแผนภูมิ

สายบรหิาร



 
 
 
 

สำยกำรสอน 
 

 
 
  
 

. 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 

 ตำรำงที ่7แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (O - NET) ปีกำรศึกษำ 2561 
  

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 
1 ภำษำไทย 53.90 5.88 สูงขึ้น 
2 ภำษำอังกฤษ 28.00 -0.96 ลดลง 
3 คณิตศำสตร์ 28.80 4.02 สูงขึ้น 
4 วิทยำศำสตร์ 35.90 4.49 สูงขึ้น 

  
 
 
 

ปริญญำตรี, 
59.93

ปริญญำโท, 
37.66

ปริญญำเอก, 
0.48



 
 
 
 
 
  แผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  (O - NET ) 
  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
  จำกแผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2561 พบว่ำ  รำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  มีทั้งสิ้น 3 รำยวิชำ  
คือ ภำษำไทย  วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ  ตำมล ำดับ 
 
 ตำรำงที่  8  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  (O - NET )  
                ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 
1 ภำษำไทย 47.70 -2.67 ลดลง 
2 สังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 34.30 0.77 สูงขึ้น 
3 ภำษำอังกฤษ 27 2.64 สูงขึ้น 
4 คณิตศำสตร์ 26 5.06 สูงขึ้น 
5 วิทยำศำสตร์ 28.80 1.35 สูงขึ้น 

 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

53.90

28.0

28.8

35.90

5.88
-0.96 4.02 4.49

ค่ำเฉลี่ย ค่ำพัฒนำ



 
 
 
 

  แผนภูมิที่  8  แสดงผลทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
                 ปีกำรศึกษำ  2561 
 

 
 
 

 

 จำกแผนภูมิที่  8  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำรำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จ ำนวน 4  รำยวิชำ  
คือ  สังคมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์ และ วิชำภำษำไทย  ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

47.70

34.30

27
26

28.80

-2.67 0.77 2.64 5.06 1.35

ค่ำเฉ่ีย ค่ำพัฒนำ



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  ได้น ำนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ก. บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54  
บัญญัติว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ที่ 28/2558 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมนัยข้อ 3 ก ำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑๕ ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ 
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และตำมหมวด ๖ แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์
ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว”  
อนึ่ง ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกำศ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  
ในกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศตำมวิสัยทัศน์ไว้  
6 ยุทธศำสตร์ คือ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี



คุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซ่ึง “คนไทยในอนำคต จะต้องมีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ ภำษำที่ 3 และ
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมำชีพ
ตำมควำมถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำลที่ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎำคม 2562 และนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ
มำตรกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 

1.จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
4.สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

และเท่ำเทียม 
5.พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
6.จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology ) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้ำหมำย 

1.ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชำติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

2.ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  



3.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย  มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่
สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

4.ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

5.ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ  
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

6.สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุล 
ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 
และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

จ. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำงในกำร 
จัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่  
Thailand 4.0 ดังนี้ 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
  มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

ฉ. มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 

นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
บทน ำ 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือมุ่งเน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมือง
โลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม



และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น  
ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย ์อำชญำกรรมไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

และเน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐำน สภำพทำงภูมิศำสตร์ ด้ำนเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น  

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร เป็นต้น 
เป้ำประสงค์ 

1. ผูเ้รยีนทกุคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรกัในสถาบนัหลกัของชาติ  
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

2. ผูเ้รยีนทกุคนมีทศันคติที่ดีตอ่บา้นเมือง มีหลกัคดิที่ถกูตอ้ง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคณุธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมท่ีพงึประสงค ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รบัผิดชอบต่อ

ครอบครวั  
ผูอ่ื้น และสงัคมโดยรวม ซ่ือสตัย ์สจุรติ มธัยสัถ ์อดออม โอบออ้มอาร ีมีวินยั และรกัษา

ศีลธรรม 
3. ผูเ้รยีนทกุคนมีความรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามพรอ้มสามารถรบัมือกบัภยัคกุคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภยัจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคกุคามใน
ชีวิตและทรพัยส์นิ การคา้มนษุย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบตัิต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. ผูเ้รยีนในเขตพืน้ที่เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัโอกาส และ
การพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ และมีคณุภาพสอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่ 

5. ผูเ้รยีนในเขตพืน้ที่เฉพาะ กลุม่ชาติพนัธุ ์กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส และกลุม่ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลทรุกนัดาร เช่น พืน้ที่สงู ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นตน้ ไดร้บัการ

บรกิาร 
ดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคณุภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ                                                                                         

ตัวชี้วัด 



1. รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรกัในสถาบนัหลกัของชาติ 
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
2. รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทศันคตท่ีิดีตอ่บา้นเมือง  

มีหลกัคดิที่ถกูตอ้งเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมท่ีพงึประสงค ์มี
คณุธรรม 

อตัลกัษณ ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รบัผิดชอบต่อครอบครวั ผูอ่ื้น และสงัคมโดยรวม 
ซ่ือสตัย ์สจุรติ มธัยสัถ ์อดออม โอบออ้มอาร ีมีวินยั และรกัษาศีลธรรม 

3. รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความรู ้ความเขา้ใจ และมีความพรอ้มสามารถรบัมือกบัภยั
คกุคามทกุรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภยัจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การ

คกุคาม 
ในชีวิตและทรพัยส์นิ การคา้มนษุย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบตัิต่าง ๆ เป็นตน้ 
4. รอ้ยละของผูเ้รยีนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัโอกาส 

และการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ และมีคณุภาพสอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่ 
5. รอ้ยละของผูเ้รยีนในเขตพืน้ที่เฉพาะกลุม่ชาติพนัธุ ์กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส และกลุม่ท่ีอยู่ใน
พืน้ที่หา่งไกลทรุกนัดาร เช่น พืน้ที่สงู ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ไดร้บัการ
บรกิารดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่มีคณุภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ 

สอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่ 
6. จ านวนสถานศกึษาท่ีนอ้มน าพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั และหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามท่ี

ก าหนดไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
7. จ านวนสถานศกึษาท่ีจดับรรยากาศสิ่งแวดลอ้ม และจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

ใหผู้เ้รยีนแสดงออกถึงความรกัในสถาบนัหลกัของชาติ ยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ มีทศันคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลกัคิดท่ีถกูตอ้ง เป็น



พลเมืองดี 
ของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม 

 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดขีองชาตแิละเป็นพลโลกทีด่ ี
  เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
  1.2 สถำนศึกษำ  

(1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 

 (2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความใหม้ีความพร้อมสามารถรับมือกับภยัคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ทีม่ีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมำตรกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 

กำรค้ำมนุษย ์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งเสริม 

สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
  2.2 สถำนศึกษำ 



(1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง  
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว  

(2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน  
(3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  ได้รับ

ค ำปรึกษำชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย  

 
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินแผนงำน โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษำธิกำร  
ตำมยุทธศำสตร์ 6 ข้อ คือ 
   1. กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
   2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน 
   3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
   5. กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนบนพ้ืนฐำนควำมหลำกหลำย  
ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและควำมต้องกำรของชุมชน  

(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมและสร้ำงโอกำส 
ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  

(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมมำตรกำรกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้มี 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

4. การพฒันาคุณภาพผู้เรียนในเขตพืน้ทีเ่ฉพาะ 
  เป็นมำตรกำรกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 



4.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(1) สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตำม  
ควำมจ ำเป็นและ เหมำะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง  
ในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตส ำนึกรักใน
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

(3) สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่เหมำะสมกับสภำพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง”  
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

 
4.2 สถำนศึกษำ 
(1) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดและ

ประเมินผลที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 

(2) พัฒนำครูให้มีทักษะกำรสอนภำษำไทยส ำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยใน
ชีวิตประจ ำวัน 

(3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร 
ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และภำษำที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
 

บทน ำ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพและคุณภำพของ

ทรัพยำกรมนุษย์เป็นส ำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำ
ประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำท่ีจัด
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ให้เป็นสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำม
สนใจ และควำมถนัด อย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำท่ี 3 มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุ



วัฒนธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 
เป้ำประสงค์ 

1. ผูเ้รยีนทกุระดบัใหม้คีวามเป็นเลศิ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ผูเ้รยีนมีความเป็นเลศิตามความถนดัและความสนใจ น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

เป็นนกัคิด เป็นผูส้รา้งนวตักรรม เป็นนวตักรรม 
3. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสเขา้สูเ่วทีการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนผูเ้รยีนมีความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ มีทกัษะความรูท่ี้สอดคลอ้งกบัทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

2. ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาผ่านการประเมนิสมรรถนะท่ีจ าเป็นดา้นการรูเ้รื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ดา้นการรูเ้รื่องคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และดา้นการ

รูเ้รื่องวิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ PISA 
3. รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีศกัยภาพไดร้บัโอกาสเขา้สูเ่วทีการแข่งขนัระดบันานาชาติ 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ  
ควำมสนใจ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



    1.1 ศกึษาวิเคราะห ์วิจยัและพฒันาเครื่องมือวดัแวว และรวบรวมเครื่องมือ 
วดัแววจากหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน  

    1.2 สง่เสรมิสนบัสนนุ ใหส้  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ด าเนินการวดัแวว 
ความถนดัทางการเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ี

การศกึษา  
จดักิจกรรมแนะแนวใหผู้เ้รยีนคน้หาตนเอง น าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีความพรอ้มท่ีจะ
พฒันาต่อยอดไปสูค่วามเป็นเลศิดา้นทกัษะอาชีพท่ีตรงตามความตอ้งการและความ

ถนดัของผูเ้รยีน 
    1.3 ศกึษา วิเคราะหค์วามเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  

ตัง้แต่จ  านวนงบประมาณในการสนบัสนนุสถานศกึษาและผูเ้รยีนอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม  

วิธีการจดัสรร วิธีการดา้นระบบบญัชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นตน้  
เพ่ือกระจายอ านาจใหส้ถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันา

ผูเ้รยีนอย่างเต็มศกัยภาพ 
    1.4 สง่เสรมิสนบัสนนุให ้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษาจดัท า

แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศกัยภาพผูเ้รยีนตามความถนดั ความสนใจ และ
ความตอ้งการพฒันา ทัง้ดา้นวิชาการ ดา้นอาชีพ และกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ตัง้แต่ระดบั
สถานศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา จงัหวดั ภมูภิาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิ

                     1.5 ก ากบั ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือสถานศกึษา พรอ้มทัง้รายงาน
ผล 

การด าเนินงานตอ่กระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 
 

2. สถำนศึกษำ  

2.1 ด าเนินการวดัแววผูเ้รยีน และพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รยีนตามศกัยภาพ และ
ความถนดั โดยจดัการเรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจรงิ (Active Learning) เช่น การจดั 
การเรยีนรูต้ามกระบวนการ 5 ขัน้ตอนหรอืบนัได 5 ขัน้ (Independent Study : IS) การ



เรยีนรู ้
เชิงบรูณาการ แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศกึษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นตน้ โดยสง่เสรมิ
ใหค้รูจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบดิจทิลั 

(Digital Learning Platform) 
2.2 ปรบัเปลี่ยนอตัลกัษณข์องสถานศกึษาใหมุ้ง่เนน้การจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน 

มีความเป็นเลศิทางวิชาการตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รยีน และ
จดักิจกรรม 

เพ่ือพฒันาสขุพลานามยั ใหเ้ป็นคนท่ีสมบรูณแ์ข็งแรงทัง้รา่งกายและจิตใจ 
2.3  สถานศกึษา พฒันาหลกัสตูรและการจดักิจกรรมกระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้ีความเป็นเลศิทางวิชาการตามความสนใจ และความถนดัเต็มตามศกัยภาพ 

2.4 สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันาเพ่ือ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนโดยเนน้การจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

เป็นรายบคุคลตามความตอ้งการ และความถนดัของผูเ้รยีน 
2.5 จดักิจกรรมการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนมีความเป็นเลศิในทกัษะสื่อสารภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ และภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างนอ้ย 1 ภาษา 
2.6 ปรบัเปลี่ยนวิธีการวดั ประเมิน ผลการเรียนของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้การวดัประเมิน
ตามสมรรถนะรายบคุคล โดยการจดัใหม้ีการวดัประเมนิจากสว่นกลางในชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3  
และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 
นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
 

บทน ำ 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 



พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ  
มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำร
วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำม
ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ
แต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่
ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มบีทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน  

โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ ำนวยกำร 
กำรเรียนรู้ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์ 

1. หลกัสตูรปฐมวยัและหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีการพฒันา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาของประเทศ  

2. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร และมีทกัษะความสามารถ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุน่ทางดา้นความคดิ 



สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ภายใตส้งัคมท่ีเป็นพหวุฒันธรรม รวมถึงการวางพืน้ฐาน
การเรยีนรูเ้พ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยัและน าไปปฏิบตัิได ้
3. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้ีความรูแ้ละทกัษะน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรม 

4. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ เช่ือมโยงสูอ่าชีพและการมีงานท า 
 มีทกัษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ   

5. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้ีศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะของตนเองใหม้ีสขุภาวะท่ี
ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผูใ้หค้  าปรกึษาขอ้เสนอแนะการ
เรยีนรูห้รอืผูอ้  านวยการการเรยีนรู ้

7. ครู มีความรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน และเป็นแบบอย่าง 
ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 

 

ตัวชี้วัด 

1. ผูเ้รยีนทกุระดบัมีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูร มีทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. รอ้ยละของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พืน้ฐานระดบัชาติ (NT) ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) มากกว่ารอ้ยละ 50 ในแต่ละวชิาเพิ่มขึน้จากปีการศกึษาท่ีผ่านมา  
4. รอ้ยละผูเ้รยีนท่ีจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีทกัษะการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงสูอ่าชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนดั  



และความตอ้งการของตนเอง มีทกัษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงนิที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ้

5. ผูเ้รยีนทกุคนมีทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ มีความยืดหยุน่ทางดา้นความคดิ สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ภายใตส้งัคม

ท่ีเป็น 
พหวุฒันธรรม 

6. ผูเ้รยีนทกุคนมีศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะของตนเองใหม้ีสขุภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผูใ้หค้  าปรกึษาขอ้เสนอแนะ
การเรยีนรูห้รอืผูอ้  านวยการการเรยีนรู ้

 
 
 
 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา 
       เป็นมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะสอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสมทุกด้ำน 
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย   
        มีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(1) พัฒนำหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน  
(ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ ผู้ให้ค ำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    1.2 สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง 
เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

2. การพฒันาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  



    เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเหมำะสมกับวัยในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะสื่อสำรภำษำไทย และมีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ (ฟัง พูด) 
และทักษะด้ำนดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับกำรพัฒนำในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น 
โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(1) จัดท ำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำเพื่อประเมิน
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  และด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

(3)  สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
(4)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
(5)  ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ รวมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
2.1.2 สถำนศึกษำ 
  (1) จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย จัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  (2) จัดกำรเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ เน้นกำรเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  (3)   ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สนำมเด็กเล่นให้ได้มำตรฐำน  
มีควำมปลอดภัย สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  (4)  จัดหำสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีมำตรฐำน และควำมปลอดภัย 
  (5)  อภิบำลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดี ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรค ภัย  
ไข้ เจ็บ 
  (6)  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือกำรมีส่วนร่วมและ
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
  (7)   สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2.2 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับประถมศึกษำ  
            ผู้เรียนระดับประถมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
          โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



  (1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะ   
   - เป็นไปตำมหลักสูตร  
   - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   - มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ   
   - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
   - มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน 
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
   - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน  
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 
  (2)  จัดท ำเครื่องมือประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 และด ำเนินกำรประเมิน รวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
  (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้
เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ 
ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 
  (5)  ด ำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
ตำมหลักโภชนำกำร 
  (6)  ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำภำพรวม รวมทั้ง
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
 
2.2.2 สถำนศึกษำ 
  (1)  จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2)  จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้ และระบบควำมคิดในลักษณะสห
วิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 
 

   - ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
   - ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
   - ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
   - ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
   - ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์  



          (3)        จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ รวมถึงกิจกรรมกำรแนะแนวทั้งด้ำนศึกษำต่อและด้ำนอำชีพ เป็นกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ 
กำรวำงแผนชีวิต และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติ 
 (4)  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต มี
สุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  
 (5)  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
 (6)  จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเพ่ิมทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
 (7) ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนถกูต้องตำมหลักโภชนำกำร 
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบและวินัยกำรคลัง 
 (8)  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

2.3 กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ  
            ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์  
สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  
มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 มีควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ น ำไปสู่กำรมีทักษะอำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิต 
อย่ำงมีควำมสุข 
           โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำม
ยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
  - เป็นไปตำมหลักสูตร  
  - มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรประกอบอำชีพ   
  - มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
  - มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 



  - มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน  
มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3     

(2)  ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 

(3)    ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ 
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้
เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและ วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

(4)  สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ 
ตำมสมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ 

(5)  จัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพ่ิมศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มี 
สุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

(6)  ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 
2.3.2 สถำนศึกษำ    
  (1)  ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 
  (2)  ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
  (3)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
ควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education) เช่น 
  - ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม 
  - ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
  - ควำมรู้ทำงวิศวกรรม และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ 
  - ควำมรู้และทักษะในด้ำนศิลปะ 
  - ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ 



(4) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลัง
กำย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อหรือกำร
ประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัด ควำมต้องกำร และควำมสนใจของตนเอง 
  (5)  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
  (6)  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

2.4 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 
    โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
  (1)   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำม
สภำพจริงส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 
  (2)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่
หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำมตร้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 
  (3)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนทรัพยำกร และจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
  (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน ำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้ 
  (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรำก ำลังครูและบุคลกรให้มี
ควำมเหมำะสมกับภำรงำนในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส 
  (7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส 
  (8) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ 
  (9) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย 
(Education Partnership) ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 
 



3. น าเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับการจดัการศกึษา 

   เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด ของผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   3.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 (1) จัดหำ พัฒนำ ข้อมูลองค์ควำมรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 

 (2) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย  

 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
   3.2 สถำนศึกษำ 

 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 

 (2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  

 (3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 

   4.  กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กำรพัฒนำคุณภำพครู จึงต้องด ำเนินกำรตั้งแต่กำรผลิต และกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องร่วมมือกับสถำบันกำรผลิตครู ในกำรผลิต และพัฒนำครูให้
เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ มีกำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำ 
ศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และ
สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนกำร
สอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และประเมินครูจำกกำรวัดผลงำนกำรพัฒนำ 



ผู้เรียนโดยตรง 
4.1  กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 

    กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นมำตรกำรกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบัน 
กำรผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง  
และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
    โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงควำมร่วมมือ  
กับสถำบันกำรผลิตครู วิเครำะห์ควำมขำดแคลน ควำมต้องกำรครูของสถำนศึกษำ  

 (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมมือกับสถำบันกำร
ผลิตครูวำงแผนวิเครำะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำร  

 (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำ
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพครูเข้ำรับกำรศึกษำกับสถำบัน  
กำรผลิตครู 

 (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ติดตำม และประเมินผล 
กำรผลิตครูอย่ำงเป็นระบบ 

 
4.2  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมำตรกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำที่ของตน โดยพัฒนำให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน”  
เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และท ำกิจกรรมในชั้นเรียน ท ำหน้ำที่กระตุ้นสร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำง
ควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง  
(Need Assessment) เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร  

(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
(Career Path) 

(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำหลักสูตรกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน 



(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร  
ที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

(5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ ๓ 
สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน  

(7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ  
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(8) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
กำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

(9) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน  
ที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction) 

(10) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล  
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(12) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร  

(13) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

 



(14) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อก ำหนดด้ำน
คุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

(15) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

  1) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 

  2) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรคิด 
 ขั้นสูง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง เป็นต้น 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำตนเองอย่ำง

ต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล 
  4) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ทุกประเภททั้งระบบ 
  5) พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ  คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

                นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
                                   และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

บทน ำ 
นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำรตฐำน และกำรลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง  
สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ  
จัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นใน
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำ



ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของประชำชน 
 
เป้ำประสงค์ 

1. สถานศกึษาจดัการศกึษาเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายโลกเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

2. สถานศกึษากบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ในระดบัพืน้ที่ รว่มมือในการจดัการศกึษา 

3. สถานศกึษามีคณุภาพ และมีมาตรฐานตามบรบิทของพืน้ที่ 
4. งบประมาณ และทรพัยากรทางการศกึษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอ้ง 
กบัสภาพขอ้เท็จจรงิ โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพืน้ที่ภมูศิาสตร ์สภาพทาง

เศรษฐกิจ และท่ีตัง้ของสถานศกึษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ้่าย และงบลงทนุแก่สถานศกึษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้

สถานศกึษาบรหิารงานจดัการศกึษาอย่างมีประสทิธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดจิิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือใหผู้เ้รยีนไดม้ีโอกาส

เขา้ถึงบรกิารดา้นการศกึษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
7. พฒันาระบบการติดตาม สนบัสนนุและประเมนิผลเพ่ือสรา้งหลกัประกนัสทิธิ 

การไดร้บัการศกึษาท่ีมีคณุภาพของประชาชน 
 

ตัวชี้วัด 

1. ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเขา้เรยีนในสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกนั 
2. ผูเ้รยีนทกุคนไดร้บัจดัสรรงบประมาณอดุหนนุอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคลอ้งกับสภาพขอ้เท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพืน้ท่ีภูมิศาสตร ์



สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตัง้ของสถานศกึษา และความตอ้งการจ าเป็นพิเศษส าหรบัผู้
พิการ 

3. ผูเ้รยีนไดร้บัการสนบัสนนุ วสัด ุอปุกรณ ์และอปุกรณด์ิจทิลั (Digital Device)  
เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดร้บัการสนบัสนนุ วสัด ุอปุกรณ ์และอปุกรณด์ิจทิลั (Digital Device) เพ่ือใชเ้ป็น
เครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

5. สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาใหม้ีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบรบิท ดา้นประเภท 
ขนาด และพืน้ท่ี 

6. สถานศกึษาน าเทคโนโลยีดจิิทลั (Digital Technology) มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

7. สถานศกึษามีระบบการดแูลช่วยเหลือและคุม้ครองนกัเรยีนและการแนะแนว 
ท่ีมีประสทิธิภาพ 

8. สถานศกึษาท่ีมีระบบฐานขอ้มลูประชากรวยัเรยีนและสามารถน ามาใชใ้นการวางแผน
จดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. สร้างความร่วมมือกับองคก์รปกครองระดับท้องถิน่ ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที ่

  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล 

(2) จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  



  1.2 สถำนศึกษำ 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำง

แผนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำน  

ที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ  
และมัธยมศึกษำ 

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน  
(อำยุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึง 
บริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน  

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ มีคุณภำพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกล  
ได้เดินทำงไปเรียนอย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพืน้ที ่

  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 1) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 2) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) มำตรฐำน 
ด้ำนระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 4) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็น
ต้น กำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพ  
ทำงภูมิศำสตร์ ประเภท และขนำดของสถำนศึกษำ เป็นส ำคัญ  

 
 
 
(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด  
โรงเรียนขนำดเล็ก และสถำนศึกษำประเภทอ่ืน ให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
โดยเน้นสถำนศึกษำระดับต ำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำด เล็ก 
ตำมโครงกำรพิเศษ  



(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน
สถำนศึกษำในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศกึษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพยีงพอ 

  เป็นมำตรกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่
มีคุณภำพ โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึง 
ควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่  

(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบกำรจัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด  

(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณ  
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ 
และติดตำม ก ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
และมีควำมโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 



4. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยดีจิทิัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
           (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ  
และมีควำมปลอดภัยสูง 

(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ  
กำรเรียนรู้ของตนเองน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ส ำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

 

นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน ำ  

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน ำ ศำสตร์ของ
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”  
มำเป็นหลักในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย  
มำเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ ระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580”ดังนั้น นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ
วิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงได้น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่



ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นหลักในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรจัดสภำพแวดล้อม
ของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว บนพ้ืนฐำนควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ไม่ให้มำก
หรือน้อยจนเกินไป อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
เป้ำประสงค์ 

1. สถานศกึษา นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิดา้นความรู ้การสรา้งจติส  านึกดา้นการผลติ
และบรโิภค ท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

2. สถานศกึษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจดัท าระบบสารสนเทศการเก็บขอ้มลู 
ดา้นความรู ้เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นทกุ

โรงเรยีน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศกึษามีการจดัท านโยบายจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
4. สถานศกึษามีการบรูณาการหลกัสตูร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลติภณัฑ ์ 

การผลติและบรโิภค สูก่ารลดปรมิาณคารบ์อนในโรงเรยีนคารบ์อนต ่าสูช่มุชนคารบ์อนต ่า 
5. ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

โรงเรยีน ทกุโรงเรยีนในสงักดัมีการปรบัปรุงและพฒันาเป็นหน่วยงานตน้แบบส านกังานสี
เขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหม้ีบรบิทท่ีเป็นแบบอย่างเอือ้หรอืสนบัสนนุการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนและชมุชน 
6. สถานศกึษาในส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาก 225 เขต  

มีนโยบายสง่เสรมิความรูแ้ละสรา้งจติส  านึกและจดัการเรยีนรูก้ารผลติและบรโิภคที่เป็น



มติร 
กบัสิ่งแวดลอ้ม  

7. สถานศกึษาตน้แบบน าขยะมาใชป้ระโยชนเ์พ่ือลดปรมิาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ 
โรงเรยีน 

8. มีสถานศกึษานวตักรรมตน้แบบในการน า 3RS มาประยกุตใ์ชใ้นการผลติ 
และบรโิภคท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 6,000 โรงเรยีน 

9. ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง 
ท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศกึษาในสงักดัมีนโยบายและจดักิจกรรมใหค้วามรู ้ท่ีถกูตอ้งและสรา้งจิตส านกึ
ดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มน าไปปฏิบตัิใชท่ี้บา้นและชมุชน  
เช่น การสง่เสรมิอาชีพท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม การลดใชส้ารเคมีจากปุ๋ ยและยาฆา่

แมลง ฯลฯ 
2. สถานศกึษามีการน าขยะมาใชป้ระโยชนใ์นรูปผลติภณัฑแ์ละพลงังานเพ่ือลดปรมิาณขยะ 
และมีสง่เสรมิการคดัแยกขยะในชมุชนเพ่ือลดปรมิาณคารบ์อนท่ีโรงเรยีนและชมุชน 

3. สถานศกึษามีการบรูณาการเรือ่งการจดัการขยะแบบมีสว่นรว่มและการน าขยะ 
มาใชป้ระโยชนร์วมทัง้สอดแทรกในสาระการเรยีนรูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4. นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรู ้มีการขยายผลแหลง่เรยีนรู ้นกัเรยีน โรงเรยีน ชมุชน 
เรยีนรูด้า้นการลดใชพ้ลงังาน การจดัการขยะและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มเพ่ือเป็นแหลง่

เรยีนรู ้ 
และตวัอยา่งรูปแบบผลติภณัฑท่ี์เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม เชน่ โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว 

ฯลฯ 
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอ้มลูเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบ์อนไดออก
ไซต ์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวนัในสถานศกึษาและที่บา้น และขอ้มลูของ Carbon 



Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถพฒันาสื่อ นวตักรรม และด าเนินการจดัท างานวิจยั
ดา้นการสรา้งส านึกดา้นการผลติและบรโิภคท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มได ้

7. ครู และนกัเรยีนสามารถน าสื่อนวตักรรมท่ีผา่นกระบวนการคดิมาประยกุตใ์ช ้
ในโรงเรยีนการจดัการเรยีนรู ้และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและชมุชนไดต้ามแนวทาง  

Thailand 4.0 

8. ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา สถานศกึษามีการปรบัปรุงและพฒันาบคุลากร  
และสถานที่ใหเ้ป็นส านกังานสเีขียวตน้แบบมีนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้ม 
ท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและชมุชน  

 
มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. จดัท า Road Map และแผนปฏิบตัิการเพ่ือจดัแนวทางการด าเนินทาง 
การใหอ้งคค์วามรูแ้ละสรา้งจิตส านกึดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

2. จดัท าคู่มือและพฒันาสื่อนวตักรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืน ๆ 

3. จดัท าเกณฑก์ารประกวดโรงเรยีนคารบ์อนต ่าและชมุชนคารบ์อนต ่าและพฒันา
วิทยากรใหค้วามรูเ้รื่องวงจรชีวิตของผลติภณัฑ ์(LCA) สูส่งัคมคารบ์อนต ่า 
4. พฒันาวิเคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนและจดัท าหน่วยการเรยีนรูใ้นเรื่อง 

การผลติและบรโิภคที่เป็นกบัสิ่งแวดลอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ตัง้แต่
ระดบัปฐมวยั  

จนถึงระดบัมธัยมศกึษา และพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศการเก็บขอ้มลูการลดก๊าซที่มี
ผล 

ต่อปรากฏการณภ์าวะเรอืนกระจก เช่น คารบ์อนไดออกไซด ์ในรูปแบบการเปรียบเทียบ
และ 



การลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดใ์นการด าเนินชีวติประจ าวนั Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศกึษาสูช่มุชน 

5. จดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญในการจดัท า Road Map เป็นที่ปรกึษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนคารบ์อนต ่าสูช่มุชนคารบ์อนต ่า 

6. พฒันาตอ่ยอดและขยายผลศนูยก์ารเรยีนรูล้ดใชพ้ลงังาน การจดัการขยะ  
และอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใน ๖ ศนูย ์๔ ภมูิภาค 

7. พฒันาเครื่องมือ และ กระบวนการใหค้วามรูแ้ละแนวทางการจดัการเรยีนรู ้กิจกรรม 
เรื่องการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มใน ๖ ภมูภิาค 

8. จดัสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบตัิการ  
๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรูแ้ละสรา้งเครอืข่ายโรงเรยีน ชมุชน และ

เช่ือมต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

9. สนบัสนนุ สง่เสรมิ พฒันากระบวนการรณรงคใ์หม้ีการจดัซือ้จดัจา้งท่ีเป็นมติร 
กับสิ่งแวดลอ้มและยกระดับส านักงานเขตพืน้ท่ีตน้แบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษา
ดา้นการบริหารจดัการส านกังานสีเขียวและสถานศกึษาท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

(Green office) 
10. พฒันา ยกระดบัสถานศกึษาน ารอ่งขยายผล สง่สถานศกึษาตน้แบบ 

ดา้นการพฒันา ดา้นการผลติ และบรโิภค ท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มทัง้ระบบ เช่น การ
เลือกซือ้ผลติภณัฑเ์บอร ์5 และผลติภณัฑท่ี์มีฉลากและสญัลกัษณเ์บอร ์5 เพ่ือลดการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตแิละลดปรมิาณขยะในส านกังานและสถานศกึษา 
11. สง่เสรมิการพฒันาสื่อนวตักรรม และบรูณาการสาระการเรยีนรูแ้ละแผนการจดัการ
เรยีนรูเ้รื่องการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศ  
12. ขยายผลผา่นระบบ DLTV สง่เสรมิความรูเ้รื่อง การผลติและบรโิภคท่ีเป็นมติร 

กบัสิ่งแวดลอ้มตอ่ความปลอดภยั และสขุภาพท่ีดีสูส่งัคมเมืองเชิงนิเวศและการจดัการ
มลพิษ 

และสิ่งแวดลอ้มท่ีดีและการเลอืกผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑท่ี์เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มและ



ฉลาก 
ท่ีแสดงสญัลกัษณท่ี์เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

13. พฒันานวตักรรมโดยใชก้ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การน าขยะมาใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบผลติภณัฑแ์ละพลงังานและลดประมาณขยะ การ

บ าบดัน า้เสยี  
ลดการใชเ้ผาและลดใชส้ารเคมี สูโ่รงเรยีนปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

14. ขยายผลจากโรงเรยีนคารบ์อนต ่าสูช่มุชนเชิงนิเวศและการจดัการมลพิษ 
และสิ่งแวดลอ้มดี Green city ดา้นพลงังาน การจดัการขยะและน า้เสีย ชมุชนผลติและ

บรโิภค 
ท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาใหน้ักเรียน โรงเรียนไดศ้ึกษา เรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรูโ้รงงานอตุสาหกรรม การผลติที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม ชมุชนเมืองนิเวศ และ

หน่วยงานสง่เสรมิ 
การบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือน าความรูม้าประยกุตใ์ชแ้ละจดัท าโครงงานดา้น

การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

16. สง่เสรมิแนวทางการจดัการเรยีนรูอ้าชีพท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษา  จดั
ค่ายเยาวชนวยัซนลดคารบ์อนเพ่ือโลก  ประกวดชมุชนตน้แบบท่ีน าความรูจ้ากโรงเรยีน

ต่อยอด 
สูช่มุชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม อย่างนอ้ย ๒,๐๐๐ ชมุชน 

17. จดัท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศกึษาทัง้ในระบบออนไลนแ์ละ
นิเทศเชิงคณุภาพพฒันาการกรอกขอ้มลูระบบการนิเทศตดิตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอ

ผลงาน 
และมอบรางวลัเกียรตยิศ ประชาสมัพนัธแ์ละจดัพิมพ ์เว็บไซต ์ผลงานเพ่ือเผยแพรแ่ละ

เป็นตน้แบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
บทน ำ 



นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นที่ส ำคัญ เนื่องจำก
เป็นนโยบำยที่กระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งระดับส ำนักงำนทั้งส่วนกลำง และ
ระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
ส ำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ 
หน่วยงำนส ำนักงำนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั้ง
ระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และเปิดโอกำสให้ทุก
ภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

 
 

เป้ำประสงค์ 

1สถานศกึษา หรอืกลุม่สถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบรหิารและจดัการศกึษา
ครอบคลมุ ดา้นการบรหิารวิชาการ ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการบรหิารงาน

บคุคล  
และดา้นการบรหิารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานสว่นกลาง และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ตอ้งปรบัเปลี่ยน 
ใหเ้ป็นหน่วยงานใหม้ีความทนัสมยั พรอ้มท่ีจะปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยู่ตลอดเวลา  



เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ท่ีสนบัสนนุ สง่เสรมิ ตรวจสอบ ตดิตาม เพ่ือใหส้ถานศกึษา
สามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

3. หน่วยงานทกุระดบั มีความโปรง่ใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทกุระดบัมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดา้นการศกึษา  
เพ่ือเพิ่มคณุภาพและประสทิธิภาพการจดัการศกึษา โดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่

ผูเ้รยีน 
5. หน่วยงานทกุระดบั พฒันานวตักรรม และเทคโนโลยีดิจทิลั (Digital Technology) มา
ใชใ้นการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศกึษาไดร้บัการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศกึษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และส านกังานสว่นกลาง  

ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีความทนัสมยั ยืดหยุ่น คลอ่งตวัสงู พรอ้มท่ีจะ
ปรบัตวัใหท้นั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ท่ีสนบัสนนุ สง่เสรมิ 



ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหส้ถานศกึษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ
ครอบคลมุทกุต าบล 

3. สถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และส านกังานสว่นกลาง น านวตักรรม 
และเทคโนโลยีดจิิทลั (Digital Technology) มาใชใ้นการบรหิารจดัการและตดัสนิใจ ทัง้

ระบบ 
4. สถานศกึษา และหน่วยงานในสงักดัทกุระดบัมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุรติ  

และประพฤติมชิอบ บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสงักัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

6. สถานศกึษาทกุแห่งและหน่วยงานในสงักดัมีระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศวิชาการ 
ผูเ้รยีน ครู บคุลากรทางการศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานในสงักดั 

7. สถานศกึษาทกุแห่งมีขอ้มลูผูเ้รยีนรายบคุคลที่สามารถเชื่อมโยงกบัขอ้มลูต่าง ๆ 
น าไปสูก่ารวิเคราะหเ์พ่ือวางแผนการจดัการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Big 

Data Technology) 
8. สถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และส านกังานสว่นกลางมีแพลตฟอรม์

ดิจิทลั (Digital Platform) เพ่ือสนบัสนนุภารกิจดา้นบรหิารจดัการศกึษา 
9. สถานศกึษาทกุแห่งมีระบบขอ้มลูสารสนเทศที่สามารถใชใ้นการวางแผน 

การจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา 

   เป็นมาตรการกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็น
อิสระ 

ในการบริหารและจดัการศึกษาครอบคลุม ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหาร



งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการ
เป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายดา้นหรือทุกดา้นได้  
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อ ำนำจ และโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลของสถำนศึกษำ  
หรือกลุ่มสถำนศึกษำ 
  (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ หน้ำที่และอ ำนำจ องค์ประกอบ จ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำกำรเลือก
ประธำนและกรรมกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ หรือของกลุ่มสถำนศึกษำ โดยให้ค ำนึงถึงหลัก
ธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำง
ของสถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนงำนด้ำนธุรกำร  
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ และด้ำนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือมิให้งำนดังกล่ำวเป็นภำระท่ีเกินสมควรแก่ครู  
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำ 
วิเครำะห์ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่ม
สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
  (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม
โรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยกระดับ
สถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะ
ชีวิต 
  (8) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำมเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ 
ฐำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  (9) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบกำรระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
  (10) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  



จัดอบรม พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   (11) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำรเป็นรำยด้ำน
หรือทุกด้ำนได้ 
  (12) สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อท ำ
หน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลกิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นหน่วยงาน 
มีความทนัสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนท้ังระดับส ำนักงำนส่วนกลำง 

และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน ำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

(4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน  
(Area-based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่  
(6) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



(9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกร  
เพ่ือกำรศึกษำ 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา โดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

  เป็นมำตรกำรที่เน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรปฏิรูปกำรคลัง โดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยสำมำรถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง  
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียน สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนำคำร ในกำรจัดสรรงบประมำณ 
ตรงไปยังผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(2) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(3) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์ตัวตน
ของผู้เรียน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล กับกระทรวงมหำดไทย  

(4) พัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถำนศึกษำ โดย
ผ่ำนระบบธนำคำร 
 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยดีจิทิัล (Digital Technology) และระบบการท างาน
ทีเ่ป็นดจิทิัลเข้ามาประยุกตใ์ช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสู์งสุด 

  เป็นมำตรกำรในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ ำเป็น มำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศ น ำ Cloud Technology มำให้บริกำรแก่หน่วยงำนทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนำ
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหำรงำนส ำนักงำน เช่น ระบบแผนงำนและงบประมำณ ระบบ
บัญชี ระบบพัสดุ ระบบสำรบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อง
โยงกันทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 



(1) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Cloud  Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุก
ระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas 
และ SaaS 

(2) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติต่ำง ๆ  

(3) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ 
ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐทั้งภำยในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลำงส ำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนเดียวและรองรับกำรท ำงำนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ  

(4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ที่สำมำรถเชื่อมโยง และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำร พัฒนำตนเอง  
สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่
กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ ตลอดจนพัฒนำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกร
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

 จำกกำรประเมินสภำพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ  
แล้วจึงน ำมำใช้ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรดังนี้ 
 

 1.  วิสัยทัศน์ (Vision) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ก ำหนด 
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภำพ และ
มำตรฐำนกำรศึกษำและน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

      2. พันธกิจ 
           1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรในกำรแข่งขัน 
            3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
            4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
            5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
           6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)    
            7. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
  3. เป้ำหมำย 
            1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
            2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ  
และอ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
           3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตำมหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร 



พ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global  Citizen)  
พร้อมก้ำวสู่สำกลน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
            4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
            5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 และสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำร 
เชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่มีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผล 
อย่ำงเป็นระบบ  ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

4.  เอกลักษณ์/ค่ำนิยมองค์กร  
 เอกลักษณ์ของส ำนักงำนคือ “เป็นสง่ำ  เป็นระบบ  เป็นธรรม  เป็นเลิศ”  
          5. นโยบำย 
 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 

 แนวทำงด ำเนินกำร 
1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 

      1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่
ก ำหนด 
     1.2 สถำนศึกษำ  

        (1) พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำ  ลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

        (2) จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มี
จิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย และ รักษำศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 



2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับควำมรุนแรงที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ  
       2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรกำรที่
ก ำหนด 
       2.2 สถำนศึกษำ 

         (1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน    มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ภัยจำก  ยำเสพติด ควำมรุนแรง กำร
คุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน และภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีกำรป้องกัน และแก้ไขหำกได้รับผลกระทบจำกภัยดังกล่ำว  

          (2) มีมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ชุมชน  
          (3) จัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย  
          (4) มีระบบกำรดูแล ติดตำม และช่วยเหลือผู้เรียน ในกำรแก้ปัญหำ ต่ำง 

ๆ  ได้รับค ำปรึกษำชี้แนะและควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ ทันเวลำ รวมทั้งกำรอบรมบ่มนิสัย  
 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันของประเทศ 

 

แนวทำงด ำเนินกำร 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ      
      1.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักเรียน และจัดกิจกรรม
แนะแนวให้ผู้เรียนค้นหำตนเอง น ำไปสู่กำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะ
อำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 
     1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม เพ่ิมศักยภำพผู้เรียนตำมควำมถนัด 

ควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
      1.3 ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. สถำนศึกษำ  

 2.1 ด ำเนินกำรวัดแววผู้เรียน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ และควำมถนัด โดย
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบดิจิทัล  

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำง 
วิชำกำรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำสุขพลำนำมัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 

2.3  สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรตำมควำมสนใจ และควำมถนัดเต็มตำมศักยภำพ 



2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมควำมต้องกำร และควำมถนัด 

2.5 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศในทักษะสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 
3 เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

           2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำม
สมรรถนะรำยบุคคล โดยกำรจัดให้มีกำรวัดประเมินจำกส่วนกลำงในชั้น ม.3 และ ม.6 

           2.7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

       นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  
แนวทำงด ำเนินกำร 

1.พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะที่

จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้จำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ ำนวยกำรกำร
เรียนรู้ ผู้ให้ค ำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร  

 2. สถำนศึกษำ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน  
          1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน   ให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
 (2)  ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น ม.3 และ ม.6 
วิเครำะห์ผลกำรประเมิน เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้น 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงิน     ที่
เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

(4) จัดท ำแผนงำน โครงกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์  
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ 
กำรออกก ำลังกำย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

(5) ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำ 
 
 

 



2. สถำนศึกษำ    
(1) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  
(2) ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน/บันได 5 ขั้น  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดใน

ลักษณะสหวิทยำกำร (STEAM Education)  
(4) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์   เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  

นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมี 
ควำมสุข 

(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำด้ำนอำรมณ์และสังคม (SEL)  
(6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
2. สถำนศึกษำ 

   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด 

(2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล       
(3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน 

ระบบดิจิทัล 
     3.กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร 

 (2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำครู ที่เชื่อมโยง กับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career 
Path) 

(3) ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำข้อมูลควำม
ต้องกำรหลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน 

(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดที่
เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

 (5) ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

(6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะ
ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำร
ภำษำท่ี 3 สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน 



      
 (7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่

สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ  (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
           (8) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้นทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  

(Active Learning) 
       (9) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction ) 
       (10) ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
       (11) ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
       (12) ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ตำม
ศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร 
       (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online และแบบ Face 
- to - Face Training 
       (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผลครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ และ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

       (15) น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มำเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ จนถึงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทพัฒนำ
ตนเอง 

อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล 
2) พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำ  คอมพิวเตอร์ 

(Coding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
มีมำตรฐำน และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

แนวทำงด ำเนินกำร 
1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล 
2. สถำนศึกษำ ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และภำคเอกชน วำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรรับนักเรียน และบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ในชุมชนให้สำมำรถใช้ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่ำงไกล ได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. กำรยกระดับสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพ 

และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ  
3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำง

เหมำะสมและเพียงพอ 
   (1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือของรับงบประมำณในกำร

สนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่  
    (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำง

อิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบกำรจัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

     (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำม ก ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและ 

มีควำมโปร่งใส 
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ 

ของผู้เรียน 
       (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม 
ที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยสูง และมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

      (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุง
พัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ส ถำนศึกษำใช้
เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (DLT) 
 
   

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



แนวทำงด ำเนินกำร 
  1. จัดท ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้และสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia  
และอ่ืน ๆ 
  3. จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ ำและชุมชนคำร์บอนต่ ำและพัฒนำวิทยำกรให้ควำมรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ ำ 
  4. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้   ในเรื่องกำรผลิตและบริโภคที่
เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูล กำรลด
ก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลด
กำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน
สถำนศึกษำสู่ชุมชน 
  5. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำร ขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม  
เรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. ด ำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชน 

 
                8. พัฒนำ และส่งเสริมกระบวนกำร รณรงค์ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นแบบ และยกระดับสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียว
และสถำนศึกษำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

     9. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบ 
ด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำนกำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น กำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะใน
ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ 

   10. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องกำร
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  

  11. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้เรื่อง กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและกำรเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 12. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย ลดกำรใช้เผำและลดใช้สำรเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



       

            13. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี  
Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้โรงงำน 
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         15. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ  จัดค่ำยเยำวชนวัยซน

ลดคำร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สำรพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 2,000 ชุมชน 

         16. จัดท ำระบบนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในสถำนศึกษำท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภำพ
พัฒนำกำรกรอกข้อมูลระบบกำรนิเทศติดตำม แลกเปลี่ยนน ำเสนอผลงำนและมอบรำงวัลเกียรติยศ 

ประชำสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงำนเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรำยงำน 
 

  นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
แนวทำงด ำเนินกำร 

1. ให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     (1) สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจให้อย่ำงเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม  
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  
     (2) สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล
กิจกำรและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ 

2. พัฒนำส ำนักงำนเป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(1) ส่งเสริม พัฒนำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน 
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล สถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึด
หลักธรรมำภิบำล 

       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
         

               (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

       (4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-
based Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “สหวิทยำเขต” 



      (5) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
       (6) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย 

เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต 
ชมรมโรงเรียนมัธยมศึกษำ 

ขนำดเล็ก 
       (7) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบ

บูรณำกำรที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
      (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      (9) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือ

กำรศึกษำ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที ่4 
 

     รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
  

จัดสรรค่ำใช้จ่ำยประจ ำพื้นฐำน(งบด ำเนินงำน) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
8,000,000 บำท 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ 2563 
งบประมำณ
ตั้งไว้ทั้งสิ้น 

(บำท) 

งบประมำณ
ใช้ไป 
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ก ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 200,000   
 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะและท่ีพัก 400,000   
 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 50,000   
 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักผอ.เขต 20,000   
 ค่ำประกันรถยนต์ 50,000   
 ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล 30,000   
 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง,ก๊ำซและน้ ำมันหล่อลื่น 300,000   
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000   

 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 20,000   
 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำนฯ 100,000   
 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 1,300,000   
 ส ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ) 180,000   
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นเร่งด่วน (เงินส ำรองจ่ำย) 200,000   

รวม 2,950,000   
ข ค่ำสำธำรณูปโภค    
1 ค่ำไฟฟ้ำ 400,000   
2 ค่ำน้ ำประปำ 50,000   
3 ค่ำโทรศัพท์ 50,000   
4 ค่ำพัสดุไปรษณีย์ 50,000   
 รวม 550,000   
 รวมทั้งสิ้น 3,500,000   

 
ประมำณกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

ที ่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ
ที่ได้รับ
จัดสรร  

รวม
งบประมำณ
ที่ใช้ทั้งสิ้น  

งบประมำณ
คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงกำรประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 230,000 - - 
2 โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 150,000 - - 
3 โครงกำรกำรใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Offine ตำม

กระบวนงำนคู่มือ ส ำหรับประชำชนระดับสถำนศึกษำ 
40,000  - 

4 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 50,000 - - 
5 โครงกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 50,000 - - 
6 โครงกำรคักเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
65,460 - - 

7 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 360,000 - - 
8 โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
300,000 - - 

9 โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

85,000 - - 

10 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด 200,000 - - 
11 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 450,000 - - 
12 โครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 620,000 - - 
13 โครงกำรพัฒนำและประเมินคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรโรงเรียนระดับ 

ScQA และ OBECQA 
210,400 - - 

14 โครงกำรงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 250,000 - - 
15 โครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 350,000 - - 
16 โครงกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 280,000 - - 
17 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

(กำรจัดสอบข้อสอบปลำยปี) นักเรียนชั้น ม.1,2 
424,540 - - 

 18 กำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และกำรนิเทศ
ติดตำมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งระบบ 

384,600 - - 

 รวมทั้งสิ้น 4,500,000 4,500,000 - 

 
 
โครงกำร   กำรประชุมชี้แจงเสริมสร้ำงสมรรถนะของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีหรือ          
                เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 



สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่  3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  3  กำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงศุพิชญ์ชำญ์   พองพรหม  และนำงสำวเกศวดี   เจริญชัย   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลำคม 2562  -  กันยำยน  2563 
............................................................................................................................................................... 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54   

วรรคสี่  บัญญัติว่ำ “กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นครูดี  มีวินัย ภูมิใจในชำติสำมำรถเชี่ยวชำญได้

ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชำติ” และหมวด  16  

กำรปฏิรูปประเทศ  มำตรำ  258  จ. ด้ำนกำรศึกษำ (3)  บัญญัติว่ำ “ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต  

คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

อย่ำงแท้จริง  ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน  รวมทั้งมีกลไกสร้ำง

ระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู”  ประกอบกับมำตรำ  54  แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  บัญญัติว่ำ”กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใด  ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ ตำมำตรำ  42  

ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน  ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยำบรรณวิชำชีพ  

ประสบกำรณ์  คุณภำพกำรปฏิบัติงำน  ควำมช ำนำญ  ควำมเชี่ยวชำญ  ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำน

กำรเรียนกำรสอน  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด”  และยทุธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศได้ก ำหนดให้

มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะท่ีเหมำะสมรองรับกำรพัฒนำประเทศไทย  4.0  โดย

ครูเป็นกลไกส ำคัญสูงยิ่งในกำรเตรียมผู้เรียนตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดคุณภำพกำรศึกษำและสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ  มีควำมสำมำรถ 
และสมรรถนะที่เหมำะสมได้ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย  และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศดังกล่ำว  สมควร
ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งครู  ได้มีกำรสั่งสม
ควำมช ำนำญและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ  19 (4) และมำตรำ  54 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547    
 
 

ก.ค.ศ. จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  



มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะแนวใหม่  ตำม  ว 21/2560   ผู้เรียนและกิจกำรของสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรน ำ
กำรด ำเนินงำนมำพัฒนำทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560)                         
2. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
3.เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน ใน

โปรแกรม Logbook ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

3. เป้ำหมำย   
3.1 เป้ำหมำยเชิงประมำณ 

      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  250   คน   มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 21/2560  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งตำม ว 20/2560  และมีกำรพัฒนำตำม ว 22/2560   และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
      3.2 เชิงคุณภำพ  
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ  100    มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 21/2560  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำม ว 20/2560  และ 
มีกำรพัฒนำตำม  ว 22/2560   และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

      ผลผลิต  (Outputs)  
ร้อยละ 100  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมรับฟังค ำชี้แจง  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 21/2560  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำม 
ว 20/2560  และมีกำรพัฒนำตำม  ว 22/2560   และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐำนะสูงขึ้น ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน ในโปรแกรม  Logbook  ส ำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      ผลลัพธ์  (Outcomes)  
ร้อยละ 85  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมรับฟังค ำชี้แจง สำมำรถจัดท ำ

ผลงำนทำงวิชำกำร  เพ่ือเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น   

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร    

หอประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  อ ำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร                              

 



 

6. วิธีด ำเนินงำน 

6.1 จัดท ำโครงกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
6.2 ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร สถำนที่     
6.3 จัดเตรียมเอกสำร และวัสดุ อุปกรณประกอบกำรประชุม  
6.4 ประสำนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนด 
6.5 จัดประชุมชี้แจงตำมโครงกำรและก ำหนดกำร  
6.6 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกแบบสอบถำม   
6.7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

7.1 จัดท ำโครงกำรเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ    /           

นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม 

 7.2 ติดต่อประสำนงำนกับ
วิทยำกร สถำนที่        /       

7.3 จัดเตรียมเอกสำร และ
วัสดุอุปกรณประกอบกำร
ประชุม 

       /       

นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม และ

คณะท างาน 
 

7.4 ประสำนข้ำรำชกำร
ครูเพ่ือเข้ำร่วมประชุม
ตำมก ำหนด        
 

        /      

นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม และ

คณะท างาน 
 

7.5 จัดประชุมชี้แจงตำม
โครงกำรและก ำหนดกำร               

วิทยากร/ 
นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม และ

คณะท างาน 
 

7.6 ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนจำก
แบบสอบถำม   
 

          /    

นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม และ

คณะท างาน 
 



7.7 สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน  
 

          /    

นางศุพิชญ์ชาญ์ 
พองพรหม และ

คณะท างาน 
 

 

 

8. วงเงินของโครงกำร            230,000      บำท 

9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
1. ค่าอาหารกลางวัน 60,000 ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมและวิทยำกร 

คณะท ำงำน จ ำนวน  300  คน ๆ ละ 200  
บำท/ต่อม้ือ  จ ำนวน  2  ม้ือ 
 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 90,000 ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมและวิทยำกร 
คณะท ำงำน จ ำนวน  300  คน ๆ ละ 300  
บำท/ต่อม้ือ  จ ำนวน  4  ม้ือ 
 

3. 
ค่าตอบแทนวิทยากร  24,000 ส ำหรับวิทยำกร จ ำนวน  4  วนั ๆละ  8 ชั่วโมง 

ๆ ละ 1,500   บำท 
4. ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการอบรม 27,500 1. กระดำษ เอ 4   จ ำนวน 70   รีม 

2. แผ่นซีดี ส ำหรับบันทึกไฟล์ข้อมลูกำรจัดท ำ

ผลงำน   จ ำนวน  300  แผ่น 

3. ดินสอ           จ ำนวน  300  แท่ง 

4. ซองบรรจุเอกสำร  จ ำนวน  300  ซอง 

5. กระดำษสี (คละสี)     จ ำนวน    5  รีม 

5. 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 28,500 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร+เข้ำเล่มคู่มือประกอบกำร

ประชุมชี้แจง+แบบฟอร์มส ำหรับจัดท ำผลงำน  
จ ำนวน  300  ชุด  ๆ  ละ   95  บำท 

รวม 230,000  
 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

  จัดประชุมชี้แจงตำมโครงกำรและก ำหนดกำร 230,000   230,000  
      



รวม      
 

 

 

 

 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

12. กำรประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs)  
ร้อยละ 100  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมรับฟังค ำชี้แจง  มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ ตำม ว 
21/2560  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำม 
ว 20/2560  และมีกำรพัฒนำตำม  ว 22/2560   
และมีแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน ใน
โปรแกรม  Logbook  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

-กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 
- กำรสอบถำม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถำม 

      ผลลัพธ์  (Outcomes)  
ร้อยละ 85  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมรับฟังค ำชี้แจง 
สำมำรถจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  เพ่ือเสนอ
ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น   
 

- กำรสังเกต 

- กำรประเมิน 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถำม 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
1)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เขำรับกำรประชุม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560)                         



2)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำยงำนกำรสอน  ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  (ว 22/2560) 

3)  ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน ใน
โปรแกรม  Logbook  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และสำมำรถพัฒนำเปนผลงำน  
ทำงวิชำกำรเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  

4)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน ชั่วโมง
กำรสอน และจัดเก็บเอกสำรตำมแบบเสนอขอ ใน วฐ. 1 – 3  ได้อย่ำงถูกต้อง  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  และสำมำรถพัฒนำเปนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
 
โครงกำร โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ เข้ำศึกษำต่อ 
 ในสถำบันอุดมศึกษำ (โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีงบประมำณ 2563  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและ 

       ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสุรีรัตน์ สุธงษำ 
กลุ่มงำนรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม. เขต 23  

ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563 
............................................................................................................................................................... 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิ
ปั ญ ญ ำ ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ค่ ำ นิ ย ม  ก ำ ร ส ร้ ำ ง วิ นั ย  ป ลู ก ฝั ง อุ ด ม ก ำ รณ์ 
ควำมยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมตระหนักถึงผลประโยชน์ขอ ง
ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องพัฒนำคนในชำติให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภำพจึง
เป็นหัวใจส ำคัญ ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรมจริ ยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์  เข้ ำศึ กษำต่ อในสถำบันอุดมศึ กษำ (โครงกำรเด็ กดี มี ที่ เ รี ย น )  
ซึ่งด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2555 เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ท ำควำมดี มีคุณธรรม และท ำประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นที่
ประจักษ์ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำใกล้บ้ำนนั้น 
 สพม. เขต 23 ได้เห็นควำมส ำคัญของโครงกำรดังกล่ำว ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำที่น ำไปสู่กำร
พัฒนำคนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นมำ 

2.วัตถุประสงค์ 



 1. เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนโควตำโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ 2563   
 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เครือข่ำยโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
 3. ศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและมหำวิทยำลัยในพื้นที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

3. เป้ำหมำย   
3.1 เป้ำหมำยเชิงประมำณ 

  นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 
      3.2 เชิงคุณภำพ  
  สพม. เขต 23 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ และมีโอกำส
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 ได้รับกำรคัดเลือกให้ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำท่ีร่วมโครงกำร 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำบันอุดมศึกษำที่ร่วมโครงกำร 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร    

สพม.เขต 23 ,โรงเรียนในสังกัด, และสถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

6. วิธีด ำเนินงำน 

 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ รวม 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ

1.  ประชำสมัพันธ์โครงกำร ให้นักเรียน
ทรำบ 

- - - - ต.ค. 2562 - 
ธ.ค. 2563 

2. 
 
 

จัดประชุมครูแนะแนว หรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคดัเลือก 
- ค่ำอำหำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

- 30,000 - 30,000 พ.ย. - ธ.ค. 
2562  

3. 
 
 

ลงพื้นที่สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมลู
ประกอบกำรคดัเลือก  
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่ำอำหำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

- 40,000 - 40,000 พ.ย. - ธ.ค. 
2562  
 

4. 
 

จัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนทีส่มัครใน
โครงกำร (ตรวจสอบใบสมัคร 

- 
 

40,000 
 

- 
 

40,000 
 

พ.ย. - ธ.ค. 
2562 



 
ที ่

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ รวม 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ

เอกสำรและหลักฐำน ตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลยั) 
- ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

- ค ่ำวัสดุอุปกรณ ์

    

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
คัดเลือก เพื่อเข้ำร่วมประชุม 
แลกเปลีย่นข้อมูล ศึกษำดูงำน
ระหว่ำง สพท. และ
สถำบันอุดมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 

- 40,000 
 

- 40,000 
 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

6. ติดตำมผลนักเรยีนที่ผ่ำนกำรคัดเลอืก 
เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร และจัดท ำสำรสนเทศเปน็
ข้อมูล 

- - - - ต.ค. 2563 

                        รวม - 150,000 - 150,000  

 

7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร  
ให้นักเรียนทรำบ 

45 โรงเรียน             น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 

2. จัดประชุมครูแนะแนว หรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
คัดเลือก 

45 โรงเรียน             
น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 

3. ลงพื้นที่สัมภำษณ์เพื่อเก็บ
ข้อมูลประกอบกำรคัดเลือก  

300 คน             
น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 

4. จัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนท่ี
สมัครในโครงกำร (ตรวจสอบใบ
สมัคร เอกสำรและหลักฐำน ตำม
เกณฑ์ของมหำวิทยำลัย) 

300 คน             

น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 

5. เข้ำร่วมประชุม แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ศึกษำดูงำนระหว่ำง สพท. 
และสถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

3 ครั้ง             

น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 



6. ติดตำมผลนักเรียนทีผ่่ำนกำร
คัดเลือก เพื่อรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

3 ครั้ง             
น.ส. สุรีรัตน์ สุธงษำ 

 

8. วงเงินของโครงกำร 150,000 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
1. สพฐ. 30,000 จัดประชุมครูแนะแนว หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

คัดเลือก 
2. สพฐ. 40,000 ลงพื้นที่สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมลูประกอบกำรคดัเลือก  

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่ำอำหำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

3. สพฐ. 40,000 จัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนทีส่มัครในโครงกำร (ตรวจสอบ
ใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน ตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลยั) 
- ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

- ค ่ำวัสดุอุปกรณ ์
4. สพฐ. 40,000 เข้ำร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมลู ศึกษำดูงำนระหว่ำง 

สพท. และถำบันอุดมศึกษำท่ีเข้ำรว่มโครงกำร 



ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
รวม 150,000  

 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1. จัดประชุมครูแนะแนว หรือคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรคดัเลือก 

30,000 √    

2. ลงพื้นที่สัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมลูประกอบกำร
คัดเลือก  

40,000 √ √   

3. จัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนท่ีสมัครในโครงกำร 
(ตรวจสอบใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน ตำม
เกณฑ์ของมหำวิทยำลัย) 

40,000 
√ √   

4. เข้ำร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษำดูงำน
ระหว่ำง สพท. และถำบันอุดมศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร 

40,000 
 

√ √ √ 

รวม 150,000     
 

 

 

 

 

 

 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

12. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนในสังกัดทรำบข่ำวกำรรับสมัคร
คัดเลือกเข้ำเรียนต่อในสถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรอย่ำงทั่วถึง  

- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถำม 
 



2. มีกำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำร ตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดอย่ำงยุติธรรม 

- กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ 
และประเมินผล 

     3. มีกำรแลกเปลี่ยนในเครือข่ำยผู้
ประสำนงำนจำกหน่วยงำนที่เป็นภำคีเครือข่ำย
ของโครงกำร 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    
  1. นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ในสังกัด มีโอกำสเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรใกล้บ้ำนในสำขำท่ีนักเรียนสนใจอย่ำงทั่วถึง  
  2. มีกำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงยุติธรรม 
  3. มีเครือข่ำยผู้ประสำนงำนจำกหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยของโครงกำร ในกำรประสำนควำม
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร กำรใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Offline 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่  3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของคน 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงมณีรัตน์  พั่วโพธิ์   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  



ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2563 
............................................................................................................................................................... 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 เมื่อภำครัฐเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุครำชกำร 4.0 ที่มุ่งเน้นประโยชน์กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
เป็นส ำคัญ ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ        ทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2558 ซึ ่งมีเจตนำรมณ์ผลักดันให้กระบวนกำร ขั ้นตอน ระยะเวลำ เกี ่ยวกับกำรอนุญำต กำรท ำ
ธุรกรรมต่ำง ๆ กับภำครัฐให้มีควำมสะดวกยิ่งขึ้น และต่อมำ ปี พ.ศ. 2560 ค ำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17มีเจตนำรมณ์ให้เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ เพื่อให้กำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ ง่ำย และรวดเร็วมำกขึ้ น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) 
หรือ DGA เร่งด ำเนินกำร “โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ” และ “กำรยกเลิกส ำเนำเอกสำรรำชกำร (No Copy)” เพื่อลดภำระประชำชนเมื่อ
ต้องติดต่อขอรับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ และมีกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็น ควำม
พึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐในเชิงลึก เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำ
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน  ให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำติดต่องำน  ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่กำรใช้
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ  Offline  
ส ำหรับสถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำรบริกำรประชำชนและนักเรียน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
ไทยแลนด์  4.0  จึงเห็นควรจัดอบรมเพ่ือให้ควำมรู้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 23 และโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรยกเลิกกำรใช้ส ำเนำเอกสำรทำง
รำชกำร  ได้แก่  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำร
ให้บริกำร โดยให้ส่วนรำชกำรใช้โปรแกรมส ำหรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card) ผ่ำนโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Offline   
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2558 
 2.2 เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยใช้โปรแกรมส ำหรับอ่ำนข้อมูลจำก
บัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่ำนโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบ Offline 

3. เป้ำหมำย   
    3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 



               ทุกกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 และสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 โดยกำรใช้เครื่องอ่ำน
ข้อมูลจำกบัตรประจ ำตั วประชำชนแบบเอนกประสงค์  ( Smart Card) ผ่ ำน โปรแกรมแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Offline   
            3.2 เชิงคุณภำพ  
                ประชำชนผู้มำตดิต่องำนได้รับควำมสะดวก ได้รับควำมพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีควำม
ถูกต้อง แม่นย ำ ลดภำระผู้มำติดต่องำน 

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
      ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 ด าเนินการตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

6. วิธีด ำเนินงำน 

     จัดอบรมกำรใช้เครื่องอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่ำน
โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 

7. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ จ าน
วน 

หน่วย 
ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

1.จัดท ำโครงกำรเพื่อขอรับ
งบประมำณ               

 2.ประสำนวิทยำกร, จัดหำ
สถำนที่ในกำรจัดอบรม, ผู้
เข้ำอบรม 

              

3.ด ำเนินกำรอบรม                
 

8. วงเงินของโครงกำร   40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 4 ชม.ๆละ 2,000 บำท 8,000.- วิทยำกรให้ควำมรู้  
2 ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรม 250 คนๆละ 120 

บำท 
30,000.- -บุคลำกร สพม.เขต 23 กลุ่มละ 2 คน 

-ครูผู้รับผิดชอบจำก รร.ในสังกัด 45 แห่ง 
3 ค่ำสถำนที่ 2,000.-  

รวม 40,000.-  
 



10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

จัดอบรม 40,000.-  40,000.-   
      

รวม 40,000.-  40,000.-   
 

ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

12. กำรประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำไปใช้ในงำนที่ปฏิบัติ
ได้โดยไม่เรียกส ำเนำบัตรประชำชนจำกผู้มำ
ติดต่องำน 

จำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ - 

   

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    

 1. สพม.เขต 23 ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558 
 2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยใช้โปรแกรมส ำหรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตร
ประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่ำนโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ประจ ำปี ๒๕๖๓    
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม.. 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 4  เสริมสร้ำงโอกำสแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ เสมอภำคและเท่ำเทียม 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงกนกกร  ทองทิพย์   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร.....ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
............................................................................................................................................................. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ปี พ.ศ.2563            
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนำรมณ์ใน
กำรยกระดับกำรศึกษำของประชำชนให้สูงขึ้น โดยก ำหนดสิทธิและโอกำสของประชำชนในกำรได้รับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เด็กและเยำวชนพิกำรทุกประเภทมีสิทธิและโอกำส
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
พ.ศ.๒๕๕๑  มำตรำ ๕ ที่กล่ำวถึงสิทธิทำงกำรศึกษำของคนพิกำรในกำรได้รับโอกำสและบริกำรทำงกำรศึกษำใน
ทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคล และมำตรำ ๑๙ ที่กล่ำวว่ำ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะ
กำรเรียนร่วม กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม เพื่อให้คนพิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓  จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้นมำ  

2.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้เด็กพิกำรเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำรพัฒนำกำร

เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมอย่ำงเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ได้รับบริกำร สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือเข้ำถึง
กำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพ ทักษะกำรด ำรงชีวิต และพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
        ๒.เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมและเรียนรวม ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ 
นวัตกรรม  Best practice และแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนและกำร
วัดผลเด็กพิกำร ฯลฯ  ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิกำรเรียนร่วม และพัฒนำโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมที่เหลือ ให้
เป็นโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิกำรเข้ำเรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน  
        ๓. เพ่ือนิเทศให้ควำมช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน และส่งเสริมกำรท ำงำน
ร่วมกันของทุกภำคส่วน 



 
 
 
 
 

3. เป้ำหมำย   
3.1 เชิงปริมำณ 
               นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมในสังกัด 23 โรงเรียน ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง 
3.2 เชิงคุณภำพ  
       นักเรียนพิกำรในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมทุกโรงในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพเต็มศักยภำพของแต่ละบุคคล 

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 ๑. นักเรียนพิกำรในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำรับกำรศึกษำร่วมกับเด็ก
ทั่วไป และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล  
       ๒. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมมีควำมเข้มแข็ง จำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรแต่ละประเภท ทั้งด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลเด็กพิกำร 
เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กเข้ำถึงและใช้ประโยชนไ์ด้ 

 ๓. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนพิกำรเรียนร่วม/เรียนรวม 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  ทุกโรงเรียนในสังกัด.............. 

6. วิธีด ำเนินงำน ตำมกิจกรรมข้อ 7 

7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย 
63 

พค 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

 1.ขออนุมัติโครงกำรฯ,
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
แต่งตั้งคณะท ำงำน, ประชุม
วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

45 
 โรง 
เรียน 

            

 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

บริหำรจดักำรเรียนรวม 

 
5 

 
โรง 

เรียน  

  
          



กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย 
63 

พค 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

๑.๑ จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนโรงเรียน 
ต้นแบบเรียนรวม ๕ โรงๆ 
ละ๕,๐๐๐ บำท 

3. สนับสนุนโรงเรียนทั่วไป
ที่จัดกำรเรียนรวม ๑๘ 
โรงๆ ละ ๒,๕๐๐ บำท 

18 
โรง 

เรียน 
            

 
 
 

 
4. สนับสนุนให้ สพท.นิเทศ 
ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมและ
สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

10 
โรง 

เรียน 
            

 

 
8. วงเงินของโครงกำร  50,000   (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 
9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
1 สพฐ. 16,000 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียน 

ต้นแบบเรียนรวม 5 โรงๆ ละ 3,200 บำท 

2 
สพฐ. 30,600 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนทั่วไป 

ที่จัดกำรเรียนรวม 18 โรงๆ ละ 1,700 บำท 

3 
สพฐ. 4,200 นิเทศ ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมและสรุปรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน (ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ) 
รวม 50,000  

 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียน 
ต้นแบบเรียนรวม 5 โรงๆ ละ 3,200 บำท 

16,000 
 √ √  

จัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนทั่วไป 
ที่จัดกำรเรียนรวม 18 โรงๆ ละ 1,700 บำท 

30,600 
 √ √  



สพท.ร่วมกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษฯ  
นิเทศ ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมและสรุปรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิงำน (คำ่เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ) 

4,200 
  √ √ 

รวม 50,000     
 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

 

 

12. กำรประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนพิกำรในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำรับกำรศึกษำร่วมกับเด็ก
ทั่วไป และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 

แผน IIP 
แผน IEP 

แบบสอบถำม,สังเกต 

2. มีโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่ เป็นศูนย์รวมสื่อกำร
เรียนรู้ นวัตกรรม Best practice เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เด็กเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

นิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

แบบสอบถำม,สังเกต 

3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนพิกำรเรียนร่วม/เรียนรวม 

นิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

แบบสอบถำม,สังเกต 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. นักเรียนพิกำรในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำรับกำรศึกษำร่วมกับเด็ก
ทั่วไป และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล  
       2. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมมีควำมเข้มแข็ง จำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรแต่ละประเภท ทั้งด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลเด็กพิกำร 
เป็นศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กเข้ำถึงและใช้ 
ประโยชน์ได้ 
 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนพิกำรเรียนร่วม/เรียนรวม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2563  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 4 สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม.. 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่  4  เสริมสร้ำงโอกำสแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ เสมอภำคและเท่ำเทียม 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงกนกกร  ทองทิพย์   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร.....ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
............................................................................................................................. ................................................ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำยให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งจัดให้
มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังต่อเนื่องอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองจำกภัยต่ำง ๆ มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ นั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ  

2.2 เพื่อให้โรงเรียน ครูหรือนักเรียน มีผลงำนเปน็ที่ยอมรับและเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อรับรำงวัลต่ำง ๆ  
2.3 เพ่ือตรวจเยี่ยม ติดตำมนักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถเรียนต่อจนจบกำรศึกษำ 



ขั้นพ้ืนฐำน  

3. เป้ำหมำย   
         3.1 เชิงปริมำณ 

                    ผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 180 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
               3.2 เชิงคุณภำพ  
               ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง 

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 4.1 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือรับรำงวัลในระดับเขตพื้นที่ ระดับภำค และระดบัประเทศ  

4.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเทคนิคกำรคัดกรองนักเรียน 
และน ำไปใช้ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.3 มีนักเรียนแกนน ำเฝ้ำระวังป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด  
4.4 จ ำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง  

           4.5 นักเรียนทุกคนไดร้ับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถงึ และสำมำรถเรียนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  ทุกโรงเรียนในสังกัด 

6. วิธีด ำเนินงำน ตำมกิจกรรมข้อ  

7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

1.ขออนุมัติโครงกำรฯ,
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
แต่งตั้งคณะท ำงำน, ประชุม
วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

45 
โรง 

เรียน 
            

 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนละ 4 คน 
(ครู 2 /นักเรียน 2)รวม 
180 คน 

45 โรง 
เรียน 

  

          



กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

- ค่ำอำหำร.อำหำรว่ำง-
เครื่องดื่ม 

 

 

8. วงเงินของโครงกำร   50,000   (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
 

9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
1 สพฐ. 50,000 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำร คร ูนักเรียนแกนน ำทุกโรง ๆ ละ 4 

คน (ผู้บริหำร/ ครู 2 คน /นักเรียน 2 คน)  1 วัน 
 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำร คร ูนักเรียนแกนน ำทุก
โรง ๆ ละ 4 คน (ผู้บริหำร/ ครู 2 คน /นักเรียน 2 
คน)  จ ำนวน 1 วัน 

50,000 
  √  

รวม 50,000     
 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

 

12. กำรประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ ขั้นตอน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แบบสอบถำม/แบบรำยงำน 

โรงเรียนมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภำพ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แบบสอบถำม/แบบรำยงำน 

 

 



13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
   13.1 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถเข้ำรับกำร 
คัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภำค และระดับประเทศ ต่อไป 

13.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเทคนิคกำรคัดกรองนักเรียน และ
น ำไปใช้ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

13.3 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้ำนอื่น ๆ ลดลง  
           13.4 นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง และสำมำรถเรียนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 

สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงกนกกร  ทองทิพย์   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง  



ระยะเวลำด ำเนินกำร.....ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
............................................................................................................................................................. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 โดยที่รำงวัลพระรำชทำนแก่นักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้จัดขึ้นเพ่ือสนองพระรำชปรำรภของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งได้มีกระแสพระรำชด ำรัสแก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
(ม.ล.ปิ่น มำลำกุล) เมื่อ พ.ศ. 2506 ว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรควรจะพิจำรณำจัดรำงวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดี 
ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำดี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นเกล้ำฯ  
จึงได้ด ำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภและได้วำงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยรำงวัลพระรำชทำนแก่
นักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  เป็นต้นมำ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเชิดชูเกียรติและส่งเสริมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ขวัญก ำลังใจนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป 
2.3 เพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ ได้รับทรำบโดยทั่วกัน  

3. เป้ำหมำย   
    3.1 เชิงปริมำณ 

     นักเรียนและสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
จ ำนวน 53 แห่ง 
        3.2 เชิงคุณภำพ  
           นักเรียนและสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
ได้รับกำรประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด  

4. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 4.1 นักเรียนและสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครได้รับกำร
ประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
  4.2 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและสนใจสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนฯ มำกขึ้น                   
          4.3 โครงกำรฯ ได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  โรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดและนอกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร.............. 

6. วิธีด ำเนินงำน ตำมกิจกรรมข้อ 7 

7. แผนปฏิบัติงำน 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

 1.ขออนุมัติโครงกำรฯ,
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

48 แห่ง             

 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
และคกก.ประเมินคัดเลือก 
 

10  แห่ง   

          

 

8. วงเงินของโครงกำร  10,000   (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 
 

9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
1 สพฐ. 65,460 แต่งตั้งคณะกรรมประเมินคัดเลือกนักเรียนและ

สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนฯ  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด (ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง-เครื่องดื่ม
, ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ) 

รวม 65,460  
 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

แต่งตั้งคณะกรรมประเมินคัดเลือกนักเรียน
และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนฯ  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด   

65,460 
  

√ √ 

 

11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

 

 

12. กำรประเมินผล 



               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนและสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำใน
สังกัดและนอกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ได้รับกำรประเมินคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ใน
ระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
           13.1 โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำและจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
และบุคคลทั่วไป 

13.2  นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ได้รับกำรยกย่องชมเชย และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

13.3 โครงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ได้รับกำร
ประชำสัมพันธ์เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ    
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 



สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงกนกกร  ทองทิพย์   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร.....ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
............................................................................................................................................................. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ค่ำยทักษะชีวิต กำรรณรงค์ป้องกันสำร
เสพติดเหล้ำบุหรี่ เพื่อเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้คลอบคลุมในมิติต่ำง ๆ อย่ำงเข้มงวด เช่น 
กำรเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด และกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ อย่ำงต่อเนื่องและเข้มแข็ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  จึงจัดท าโครงการนี้
ขึ้นมา  

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือให้มีควำมรู้เรื่องโทษ พิษภัยจำกยำเสพติด ให้โรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือ 
ต้ำนภัยยำเสพติด เป็นแกนน ำนักเรียนในกำรเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 2.2 เพื่อจัดค่ำยทักษะชีวิตให้นักเรียนแกนน ำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำร 
เป็นผู้น ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
          2.3 เพ่ือด ำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงำนยำเสพติด สำรเสพติด/สถำนศึกษำสีขำว ให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
          2.4 เพ่ือรณรงค์ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเรื่องสำรเสพติด เหล้ำบุหรี่ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 
          2.5 เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 

3. เป้ำหมำย   
     3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

                3.1.1 ลูกเสือ และผู้ก ำกับลูกเสือ นำยหมู่ลูกเสือ จ ำนวน 44 หรือ 45 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน  
(ลูกเสือ  9 คน ,ครู ผกก.ลูกเสือ 1 คน)  
                3.1.2 นักเรียนแกนน ำ ผู้บริหำรหรือครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องในงำนยำเสพติด จ ำนวน 
45 โรงเรียน  
 
 
 
 



           3.2 เชิงคุณภำพ  
           3.2.1 ผู้บริหำร ครูและนักเรียนแกนน ำ มีควำมรู้ และตระหนักถึงโทษ พิษภัยจำกยำเสพติด  
                3.2.2 มีเครือข่ำยร่วมมือกันเฝ้ำระวังป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสำรเสพติด  
                3.2.3 ปัญหำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง  
5. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้บริหำรหรือครูฝ่ำยปกครองหรือครูที่รับผิดชอบงำนยำเสพติด บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนจำก
ทุกโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  45  โรงเรียน   

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 4.1 โรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด เป็นแกนน ำนักเรียนในกำรเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนไม่ให้
เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 4.2 นักเรียนแกนน ำ มีทักษะชีวิต สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันนักเรียนคน
อ่ืนๆในโรงเรียนไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
          4.3 โรงเรียนด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข อย่ำงเข้มแข็ง 
และต่อเนื่อง 
          4.4 ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่อย่ำงแท้จริง 
          4.5 สร้ำงขวัญก ำลังใจ และให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

5. สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  ทุกโรงเรียนในสังกัด 

6. วิธีด ำเนินงำน ตำมกิจกรรมข้อ 7 

7. แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

 1.ขออนุมัติโครงกำรฯ,
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
แต่งตั้งคณะท ำงำน, ประชุม
วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

45 
 โรง 
เรียน 

            

 
กิจกรรมที่ 2 อบรมลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 3 
รุ่นๆ ละ 150 คน   
๓ วัน  ลูกเสือ ร.ร.ละ 10 คน 
(ลูกเสือ 9 คน และ ครูลูกเสือ 
๑ คน)    
 

45 โรง 
เรียน  

  

          



กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมำณงำน ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ ำนวน หน่วย 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
63 

กพ. 
63 

มีค. 
63 

เมย. 
63 

พค. 
63 

มิย. 
63 

กค. 
63 

สค. 
63 

กย. 
63 

     
กิจกรรมที่ ๓ จัดสรร
งบประมำณให้โรงเรียน 
จัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัย 
ยำเสพติดในโรงเรียน ๆ ละ 
3,000 บำท จ ำนวน 45 โรง 
โดยโรงเรียนเขียนโครงกำร/
กิจกรรม ส่ง สพท.   

45 
โรง 

เรียน 
            

 

กิจกรรมที่ ๔ ค่ำยทักษะชวีิต 
45 

โรง 
เรียน 

            
 

กิจกรรมที่ ๕ ค่าบริหำรจัดกำร                

กิจกรรมที่ ๖ รณรงค์เลิก
เหล้า/บุหรี่ ร่วมกับโรงเรียน
ในสังกัด 

45 
โรง 

เรียน 
            

 

กิจกรรมที่ ๗ นิเทศ ติดตาม
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

10 
โรง 

เรียน 
            

 

 

8. วงเงินของโครงกำร  360,000   (สำมแสนหกหม่ืนบำทถ้วน) 
 
9. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ล ำดับที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย 
1 สพฐ. 225,000 อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน ๓ รุ่นละ 150 คน 44 หรือ 45 

โรงเรียนๆ ละ 5,000 บำท   

2 
สพฐ. 81,000 จัดสรร งปม.ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ต้ำนภัยยำเสพติด 44 หรือ 45โรงเรียนๆ ละ 1,800 บำท  

3 สพฐ. 40,000 ค่ำยทักษะชีวิตนักเรียน จ ำนวน 100 คน 
4 สพฐ. 5,000 จัดประชุม ประเมินสถำนศึกษำสีขำว 
5 สพฐ. 3,000 ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์มอบให้ทุกโรงเรียน 
6 สพฐ. 6,000 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนในพ้ืนที่เสี่ยง 

รวม 360,000  
 

 

 



 

10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  255,000  √ √ √ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  81,000   √ √ 
ค่ำยทักษะชีวิตนักเรียน จ ำนวน 100 คน 40,000   √  
จัดประชุม ประเมินสถำนศึกษำสีขำว 5,000   √ √ 
รณรงค์เลิกเหล้ำ+บุหรี่ 3,000   √ √ 
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนในพ้ืนที่เสี่ยง 6,000  √ √ √ 

รวม 360,000     
11. ควำมพร้อมของโครงกำร 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมพร้อม 
   เครื่องมือมีควำมพร้อมและด ำเนินกำรได้ทันที 

12. กำรประเมินผล 

               ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แบบรำยงำน 
จ ำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไปเกี่ยวข้องกับ 
ยำเสพติดและสำรเสพติดอ่ืนๆ มีจ ำนวนลดลง 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แบบรำยงำน 

 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
1. โรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด เป็นแกนน ำนักเรียนในกำรเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนไม่ให้

เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 2. นักเรียนแกนน ำ มีทักษะชีวิต สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันนักเรียน 
คนอ่ืน ๆในโรงเรียนไม่ให้เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
          3. โรงเรียนด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข อย่ำงเข้มแข็ง 
และต่อเนื่อง 
          4. ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่อย่ำงแท้จริง 
          5. สร้ำงขวัญก ำลังใจ และให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

  
 
 
 



 
 
 
 
ชื่อโครงกำร     กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
  ในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (6)  ข้อที่ 3 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (10)   ข้อที่  3 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  (6)  ข้อที่  3 
สนองนโยบำย  สพฐ. (6)  ข้อที่  3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ                 นำงประทินทิพย์  พรไชยยำ,นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      1  ตุลำคม   2562 –  30  กันยำยน   2563      
ลักษณะโครงกำร           ( / )  ใหม่     (   )  ต่อเนื่อง       (   )   งำนประจ ำ 
งบประมำณ                300,000  บำท    

............................................................................................................................. ....................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ได้ตำมเสด็จพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรในถิ่นทุรกันดำรทั่วทุกภำคของ
ประเทศไทยตั้งแต่ยังเยำว์พระชันษำ ทรงพบเห็นสภำพปัญหำและควำมเป็นอยู่ของประชำชน  โดยเฉพำะเด็กและ
เยำวชนขำดแคลนอำหำรที่จะบริโภค เป็นโรคขำดสำรอำหำร  และสุขภำพอ่อนแอ  เจ็บป่วย  
ไม่แข็งแรง   ขำดกำรศึกษำ  สภำพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระรำชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำรเหล่ำนี้  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   โดยส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ได้ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมด้ำนวิชำกำรกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีขึ้น  
ในปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ  ด้ำนกำรศึกษำ  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน  และในปีกำรศึกษำ 2562  ซึ่งมีกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำไทย จ ำนวน 5 กิจกรรม และ กำรแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี รำยด้ำน 5 ด้ำน  ด ำเนินกำรแข่งขันทักษะ
ด้ำนภำษำไทยในระดับภำครวม  4  ภำค  และระดับประเทศต่อไป   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็ก
และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 



 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเด็ก เยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทักษะภำษำไทยเพ่ิมขึ้น  
 2.2 เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 
 
 
 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ (Outputs) 
  3.1.1 โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน  4 โรงเรียน  ประกอบด้วย 
    1.1 โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำ พึ่งบำรมี 
    1.2 โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 
    1.3 โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ 
    1.4 โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม 
                        2) กิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน มี 2 ประเภท ประกอบด้วย 
                             2.1 ประเภทกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรำยด้ำน 
                                   ด้ำนที่ 1 ด้ำนโภชนำกำรสุขภำพอนำมัย 
             ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
                   ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
                                         ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
                                         ด้ำนที่ 5 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
               2.2 ประเภท กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภำษำไทย มี  2  กิจกรรม 
                                        2.2.1 กิจกรรมกำรแข่งขัน กำรเขียนเรียงควำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 

                                        2.2.2 กิจกรรมกำรแข่งขัน กำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

    3.1.2 ครูภำษำไทยสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 25 คน 
    3.1.3 ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 11 คน 
    3.1.4 ได้ตัวแทนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  
จ ำนวน 23 คน  เข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ (Outcomes) 
  เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
มีควำมรู้ทักษะภำษำไทยเพ่ิมมำกขึ้นและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิต  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. งบประมำณ 300,000.  /รำยละเอียดกิจกรรม และค ำชี้แจงงบประมำณ  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมำณ 

รวม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำ

ร 
ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  1  จัดท ำโครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน/
ส ำเนำเอกสำร 
   - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
   - ส ำเนำเอกสำร / วัสดุ 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

25,000 

 
 
 
 

 

2,500 

 
มกรำคม 
2563  

นำงประทิน
ทิพย์ และ
คณะ 

กิจกรรมที่  2   กำรประชุมชี้แจงผู้บริหำรและครู
โรงเรียนในโครงกำรฯน ำเสนอรูปแบบของโครงกำรฯ 
จ ำนวน 300  คน 
- ค่ำอำหำร(300x120) = 36,000 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (100x30)   

  
 
 
 

36,000 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 

15,000 

 
มกรำคม 
2563 

นำงประทิน
ทิพย์และ
คณะ 

 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 100  คน 
 -ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม(100x120) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม(100x30)  

  
 
 

12,000 
3,000 

  
 
 
 

15,000 

  



  กิจกรรมที่ 4 กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ค่ำอำหำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 350 
คน(350x120)= 42,000 บำท   
  -  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม(100x30) 
 
  -ค่ำอำหำรนักเรียนและครู จ ำนวน 250  คน 
(250x120) = 30,000บำท  
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (100x30) 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน  450 
คน (450x250) = 112,500 บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

112,500 

 
 
 
42,000 
 
 

3,000 
 
 
30,000 
 
3,000 

  
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

190,000 

 
 

กุมภำพันธ์  
2563 

นำงประทิน
ทิพย์และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 5  
    -สรุปผลกำรแข่งขัน  
    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรที่ส่วนกลำง 
    

  
 
 

53,000 

  
 
 

53,000 

 
มีนำคม

2563 

 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   112,500 212,000    25,000 264,900   
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
 มกรำคม 63 – มีนำคม 63 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร   
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23   
7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
      1. เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำไทย  
      2.  คัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผลลัพธ์ 
      1. เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำม 
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

 
-  ควำมพึงพอใจใน 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
-  ผลกำรแข่งขันทักษะ
ด้ำนภำษำไทย 
 

 
- แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 
- รำยงำนผลกำรแข่งขัน 



สยำมบรมรำชกุมำรี  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทักษะ
ภำษำไทยเพ่ิมขึ้น 
      2. ได้นักเรียนตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  ได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำไทย
และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันเพ่ิมมำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
                 คุณภำพประจ ำต ำบล สพม.23 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  ข้อ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองนโยบำยสพฐ.  นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม. 23 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง  
ระยะเวลำ   ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมนโยบำยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี “๑ ต ำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ” ซ่ึง 
เป็นนโยบำยที่สอดรับกับค ำกล่ำวที่ว่ำ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียน 
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง สร้ำงโอกำสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เกิด



ควำมเท่ำเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภำพ โดยโรงเรียนสำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อมด้ำนสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
ให้มีคุณภำพ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับควำมรู้ กระบวนกำรและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรธ ำรงตน ด ำรงชีวิต
ในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ สร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำ
มำเรียน น ำไปสู่กำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ 
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
 จำกแนวทำงในกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนที่ 2 ส่งเสริมกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร บูรณำกำร
โครงกำร  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลัก 
ในกำรจัดกำรศึกษำ ได้รับมอบหมำยนโยบำยจำกนำยกรัฐมนตรีให้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยเร่งด ำเนินกำรโครงกำร          ให้เป็น
รูปธรรมและมีควำมยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจำกนโยบำยและเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  เห็นควรจัดท ำ
แผน/โครงกำร กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  โดยมี
โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  18  โรงเรียน  เพ่ือให้นโยบำยนี้เกิดข้ึนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์โครงกำร (Outcomes) 
2.1 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและวินัย ในเรื่องกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ

ต ำบล 
2.2 เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนแกนน ำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลในสถำนศึกษำต่อไป 

3. เป้ำหมำยโครงกำร  (Outputs) 
ด้ำนปริมำณ 
 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23                          
จ ำนวน  18  โรงเรียน         
ด้ำนคุณภำพ 



 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23                               
สำมำรถพัฒนำได้ตำมวัตถุประสงค์ 
    4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร (Target group) 
  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน  245 คน 

3.1.1 นักเรียนแกนน ำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลโรงเรียน ละ 10 คน  รวม 180 คน 
3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ 2 คน รวม  36 คน 
3.1.3 ผู้บริหำรโรงเรียนละ 1 คน รวม 18 คน 
3.1.4 ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 

      5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  หอประชุมภูพำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 
      6. กิจกรรมหลักและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนแกนน ำและ
ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

ตุลำคม 2563 นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง 

2. นิเทศ ติดตำม 
 

พฤศจิกำยน – 
ธันวำคม 2563 

นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง 

3. สรุปรำยงำน มีนำคม 2564 นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง 

 

 

7. งบประมำณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 85,000 บำท 

ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวมงบประมำณ 

1. จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนแกนน ำและ
ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

 45,000 บำท  45,000 บำท 

2 นิเทศ ติดตำม กำรขยำยผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

 30,000  30,000 



3 สรุปและรำยงำนผล  10,000  10,000 

                                                        รวม 85,000 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนแกนน ำ ครูและผู้บริหำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลมีจิตส ำนึกและวินัยมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลในสถำนศึกษำต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพครูผูส้อนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้สำระกำร

เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 23   

สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  ข้อ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองนโยบำยสพฐ.  นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ
กำรลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 



หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม. 23 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง  
ระยะเวลำ   เดือนกรกฎำคม-สิงหำคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  เดือน
สิงหำคม  พ.ศ.  2560  มีเนื้อหำที่ส ำคัญใหม่  คือ  วิทยำกำรค ำนวณ (computing Science) ในสำระที่ 4  
เทคโนโลยีกลุ่มวิทยำศำสตร์  โดยเนื้อหำเป็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  แนวคิด
เชิงค ำนวณ เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตจริง มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์  เพ่ือแก้ปัญหำเป็นขั้นตอน  และเป็นระบบ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ  และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำรในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิต
จริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนใช้  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย  และมีจริยธรรม  
ซึ่งผู้สอนอำจมีควำมสับสนและควำมเข้ำใจที่คลอดเคลื่อนในหลักกำรต่ำง ๆ  ของมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ตลอดจนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูผู้สอน
สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ)ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และเป้ำหมำยส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ  
และแหล่งเรียนรู้ และแนวทำงกำรวัดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ให้บรรลุคุณภำพ  ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้ำน  ได้แก่  ทักษะกำรคิด  ทักษะกำรค ำนวณ (Computational Thinking)  ทักษะกำร
เข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy)  เป็นต้น 
 

2.  วัตถุประสงค์โครงกำร (Outcomes) 
 2.1.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560)ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 2.2.  เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์   เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ให้มีทักษะ 
กระบวนกำร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ให้มีคุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 
 

3.  เป้ำหมำยโครงกำร (Outputs) 
 3.1.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวชี้วัด
และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  2551  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 3.2.  ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  มีทักษะ กระบวนกำร  กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 



 3.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในสำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 

4.  กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร (Target group)  จ ำนวน  70 คน ประกอบด้วย 
 4.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
 4.2 ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
 4.3 ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 จ ำนวน 16 คน 
 

5.  ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละ 80ของครูผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และ ครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวชี้วัดและ
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ 
 

1.  หลักสูตรสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนถูกต้อง 
2.  หน่วยกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน 
และมีผลกำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ผ่ำน
เกณฑ์ที่ก ำหนด 
3.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมสอดคล้อง
ร้อยรัดทุกองค์ประกอบถูกต้อง 

2.  ร้อยละ 80ของครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) มีกระบวนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระ กำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ แบบ Active Learning   

1.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมสอดคล้อง
ร้อยรัดทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning 
2.  นักเรียนมีชิ้นงำน ภำระงำน ตรงตำม
มำตรฐำน และ ตัวชี้วัด 

3.  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในสำระกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ   
 

3. แบบรำยงำนผลวิธีปฏิบัติที่ดี สำระกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ 

4. ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถนิเทศขยำยผลได้ร้อยละ80 

4.  รำยงำนกำรนิเทศ 

 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  เดือนกรกฎำคม ถึง เดือนสิงหำคม  2563 
7.  งบประมำณ 



 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน  18  โรงเรียน ๆ ละ  11,000  บำท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
200,000  บำท 
 

8.  สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
 8.1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรจัดกระบวน
กำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่อง วิทยำกำรค ำนวณ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ณ ห้อง
ประชุมธำตุดูม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 23 
 8.2 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 18 โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

9.  ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 9.1.  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนคุณภำพประจ ำ  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้แกนกลำง  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  2551  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 9.2.  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนคุณภำพประจ ำ  มีทักษะ  เทคนิค  กระบวนกำร   
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 9.3 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีวิธีปฏิบัติที่ดี สำมำรถเป็นแบบอย่ำง ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน สำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณได้ 
 
10.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร เครื่องมือ 
ก.ค  2563 กำรอบรมพัฒนำเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกำรค ำนวณ แบบทดสอบก่อน-หลัง 

แบบสอบถำม 
ก.ค. – ส.ค.. 2563 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ครั้งที่ 1 แบบส ำรวจ 
ส.ค. – ก.ย. 2563 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ครั้งที่ 2 แบบส ำรวจ 
ก.ย. 2563 สรุปรำยงำนผล  ภำคเรียนที่ 1/2563 แบบรำยงำน 
พ.ย. – ธ.ค. 2563 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ครั้งที่ 3 แบบส ำรวจ 
ม.ค. – ก.พ. 2564 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ครั้งที่ 4 แบบส ำรวจ 
มี.ค. 2564 สรุปรำยงำนผล  ภำคเรียนที่ 2/2563 แบบรำยงำน 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร    เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”(ภำยใต้ชื่อ 
     เขตสุจริตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23)ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

สนองยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต และยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบ 
       ป้องกันกำรทุจริตเชิงลบ 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1  กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ 
                       ประเมินผล 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2562  – กันยำยน  2563 

1.หลักกำรและเหตุผล 

 กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและเป็นอุปสรรค
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรง     ไม่
ซับซ้อน อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น 
กำรทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมอ่ืน ๆ มำกมำยและส่งผลกระทบ
ทำงลบในวงกว้ำง 

 รัฐบำลได้ตระหนักในสถำนกำรณ์กำรทุจริตทั้งในภำครัฐและในระดับชำติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ได้ประกำศนโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปรำกฏในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ข้อ 10.5  ใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็น
ข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำย
ทั้งของภำครัฐและประชำชน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำรของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
นโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส ำนึกให้สังคมไทยมีวินั ย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำกำรโดยให้ประชำชนมี
บทบำทส ำคัญในกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภำคและเป็นธรรม สร้ำงระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย ถ่วงดุลอ ำนำจ ควบคู่กับกำรพัฒนำกฎหมำยกฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีจรรยำบรรณและต่อเนื่อง  

 



 

 โดยยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรทุจริตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่อง และ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่ำนมำสู่
กำรปฏิบัติจึงได้มีกำรริเริ่มแนวคิดในกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสำมำรถตอบโจทย์ต่อปัญหำหรือสถำนกำรณ์กำรทุจริตที่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีกำรค ำนึงถึงบทบำทของทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
วิชำกำร องค์กรสำธำรณะ สื่อมวลชน และภำคประชำสังคม เพ่ือให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่
กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติฯ  กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ให้รัฐสภำและสำธำรณชนได้รับทรำบในทุกปีงบประมำณ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้งชำติ
ต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก ำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำน       
กำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
สูงกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกท้ังภำยในและต่ำงประเทศ  

  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

 
 

 
 
 



 
 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม ที่เหมำะสมใน
อันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่อันนี้ลักษณะ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนมีทักษะกระบวนกำรคิดและส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจกรรม อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้อื่นขณะ
ปฏิบัติงำน  
 2.4   เพ่ือสร้ำงนิสัยคุณลักษณะ 5 ประกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตสุจริต 

2.5   เพ่ือให้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
3.เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ     
3.1.1 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒๓  จ ำนวน 60 คน 
3.1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  

3.2.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีวิถีปฏิบัติงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ประพฤติปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรม ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และยั่งยืน เป็นแบบอย่ำงที่ดีของ
หน่วยงำนอื่น 

3.2.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของสำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23  (ITA) มีระดับคะแนนเพิ่มมำกขึ้น เป็น 85  คะแนน 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมิน ITA สูง 
พฤษภำคม-

กรกฎำคม 2563 
นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

 

 

2 กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 

มิถุนำยน-กรกฎำคม 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  

3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขตสุจริต พฤษภำคม-กันยำยน 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

4 ปลูกควำมคิดฐำนสอง สู่วิถีเขตสุจริต 
  -กำรพัฒนำบุคลำกร  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร และควำมคิดฐำนสอง สู่
วิถีเขตสุจริต 

เมษำยน-พฤษภำคม 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  

 

5 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

พฤษภำคม-กันยำยน 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

 

6.งบประมำณ  จ ำนวน 620,000 บำท (หกแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 

1. ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน ITA 
สูง 

  
 
 

 354,000  



-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน80คนx100บำทx3วัน) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 80 คน x 200 บำทx3วัน) 
-ค่ำอำหำรเย็น 
 (จ ำนวน 80 คน x 300 บำทx3วัน) 
-ค่ำจ้ำงเหมำรถทัวร์ปรับอำกำศ 
 (จ ำนวน2คัน x 35,000 บำทx3 วัน) 
 

24,000 
 

48,000 
 

72,000 
 

210,000 

 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 

2 กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน80คนx100บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 80 คน x 200 บำท) 

 

 
 
 

8,000 
 

16,000 

 

24,000 
 
 
 

 

3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขตสุจริต 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 80 คน x 100 บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 80 คน x 200 บำท) 

 

 
8,000 

 
16,000 

 

 

24,000  

4 ปลูกควำมคิดฐำนสอง สู่วิถีเขตสุจริต 
  -กำรพัฒนำบุคลำกร  เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 
และควำมคิดฐำนสอง สู่วิถีเขตสุจริต 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 80 คน x 100บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 80 คน x 200 บำท) 
-ค่ำวิทยำกร 
 (จ ำนวน 1 คนx 5 ช.ม.x 3,500 บำท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

17,500 

 
 
 
 

8,000 
 

160,000 
 
 

 

185,500  



5. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 
-ค่ำป้ำยรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 (จ ำนวน 5 ป้ำย )  

 

  
 
 
 

32,500 

32,500  

 รวม 17,000 216,000 32,500 266,000  
 
 
 

 
 
 
 

7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวม
ทั้งสิ้น 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

กิจกรรมที่ 1 กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน 
ITA สูง 

354,000 - 354,000                                                                                                                                                                                                                                                       - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 

24,000 - 24,000 - - 

กิจกรรมที่ 3 ปลูกควำมคิดฐำนสอง สู่วิถีเขต
สุจริต 
  -กำรพัฒนำบุคลำกร  เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร และควำมคิด
ฐำนสอง สู่วิถีเขตสุจริต 

24,000 - 24,000 - - 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขต
สุจริต 
 

185,500 - 185,500 - - 

กิจกรรมที่ 5 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 

32,500 - 32,500 - - 



รวม 620,000 - 620,000 - - 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 ร้อยละ 90 ของบุคลำกรในสังกัดมีทักษะกระบวนกำรคิดและส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 8.2 บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจกรรม อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้อื่น
ขณะปฏิบัติงำน  
 8.3 ร้อยละ 90 ของบุคลำกรในสังกัดมีกำรสร้ำงนิสัยคุณลักษณะ 5 ประกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเขตสุจริตเขตสุจริต ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรม 
ในกำรท ำงำน 
 8.4 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักงำน 

8.5 ผลกำรประเมิน ITA Online ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 อยู่ใน 
ระดับสูง (ไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนน) 
 
 

 

โครงกำร   ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ น ำควำมสุข สู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 1  ด้ำนควำมมั่นคง      
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1  กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ 
       ประเมินผล 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2562  – กันยำยน  2563 

 
1.หลักกำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ โดยกำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้เกิดภูมิคุ้มกันในฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2559) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำ    ก ำลังคน
ด้ำนสุขภำพให้มีปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพ สร้ำงระบบงำนให้สำมำรถสร้ำงก ำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลำกรมี
ควำมสุขและเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำน พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน  1 เมษำยน 2553 “กำรท ำควำมดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จ ำเป็นต้องท ำเพ่ือให้
ผลดีที่เกิดขึ้น ยิ่งเพ่ิมพูนและ แผ่ขยำยกว้ำงออกไปเป็นประโยชน์เป็นควำมเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม 
ตลอดถึงชำติบ้ำนเมืองพร้อม ทุกส่วน ข้ำรำชกำรทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระท ำควำมดีทั้งใน



กำรประพฤติตนและ  กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมอุตสำหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหำหรือ
ควำมล ำบำกเหนื่อยยำก” และพระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
ข้ำรำชกำรพลเรือน   1 เมษำยน พุทธศักรำช 2555 “งำนรำชกำรทุกอย่ำง ไม่ว่ำเล็กหรือใหญ่ ง่ำยหรือยำก ย่อมมี
ควำมส ำคัญอยู่ในงำนของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงำนทุกด้ำนทุกสำขำย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัย
เกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้ำรำชกำรทุกคน ทุกฝ่ำย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หำกต้องพิจำรณำให้
เห็นควำมส ำคัญของกันและกันแล้วร่วมงำนประสำนสัมพันธ์กัน ด้วยควำมเป็นมิตร ด้วยควำมเข้ำใจเห็นใจกัน และ
ด้วยควำมเมตตำปรองดองกัน งำนของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด ำเนินก้ำวหน้ำไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่
พึงประสงค์ คือควำมเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งำน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรก ำหนดยุทธ์ศำสตร์เพ่ือพัฒนำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบให้เป็นเขตพ้ืนที่คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จึงได้
จัดท ำโครงกำร “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ น ำควำมสุข สู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23” ขึ้น 
 

 
 
 
 
 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  มีทัศนคติ  
วิธีคิด และกำรประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย  

2.2  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีบทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดี        
เพ่ือสังคมด ีมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 

2.3 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กร
คุณธรรม กับหน่วยงำนและองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
3.เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ     
       3.1.1) บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 65 คน (100%) 
                 3.1.2) เครือข่ำยองค์กรคุณธรรม อย่ำงน้อย 5 องค์กร    
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  

3.2.1) บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีทัศนคติ วิธีคิด และกำร 
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะกับสังคมไทย  
           3.2.2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีบทบำทและสำมำรถในกำรสร้ำงคนดี         
เพ่ือสังคมด ีมีคุณค่ำและประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินกิจกำร 



           3.2.3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรคุณธรรม  
กับหน่วยงำนและองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
5. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กำรสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 
สพม.เขต 23  ปีงบประมำณ 2563 และถอดบทเรียน
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเลิศ (Best practice) 

กุมภำพันธ์-มีนำคม 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

2 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 23 สู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 

มกรำคม -กันยำยน 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรม

น ำสู่ควำมส ำเร็จ และขยำยเครือข่ำยคุณธรรม 
สิงหำคม-กันยำยน 

2563 
นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  

4 กำรพัฒนำภูมิทัศน์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 

มีนำคม-กันยำยน 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
นำงศรีสุมำ  จันทร์พรม 
และบุคลำกร สพม.23  
 

 

6.งบประมำณ  จ ำนวน 220,000 บำท (สองแสนสองหมื่นบำท) 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 



1. กำรสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรด ำเนิน งำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สพม.เขต 23 
ปีงบประมำณ 2563 และถอดบทเรียนผล
กำรปฏิบัติงำน ที่ดีเลิศ (Best practice) 
1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้
แนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ สพม.เขต 23 ปีงบประมำณ 2563 
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 23   
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 60 คน x 100 บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 60 คน x 300 บำท) 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (จ ำนวน 2 คน x 1,500x5 บำท) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

18,000 
 

15,000 

 39,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 

 

2) ถอดบทเรียนผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเลิศ 
(Best Practice) ของกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ    เขต 23 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 60 คน x 100 บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6,000 
 

18,000 
 

 

 
 
 
 

 



 (จ ำนวน 60 คน x 300 บำท) 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (จ ำนวน 2 คน x 1,500x5 บำท) 

22,500  

2 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สู่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 
1. กำรด ำเนินงำน“กิจกรรมส่งเสริมควำม
ดี” 
    1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมควำม
ดีของบุคลำกร จ ำนวน 7 กลุ่ม 
    1.2 ประชุมติดตำมงำน (PLC) เดือน
ละ 1-2 ครั้ง 
    1.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
ส่งเสริมควำมดีของแต่ละกลุ่ม ไตรมำส ละ 
1 ครั้ง 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 60 คน x 100 บำท x5 ครั้ง) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 60 คน x 200 บำทx5ครั้ง) 
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ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวม 

งบประมำณ 
หมำยเหตุ 

 2.กำรศึกษำดูงำน  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



   - ประชุมสัมมนำศึกษำดูงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี
เขต 2  ในเรื่อง 
       1. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
       2. กำรรับกำรประเมิน ITA  
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน60คนx100บำทx2วัน) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 60 คน x 300 บำทx2 วัน) 
-ค่ำอำหำรเย็น 
 (จ ำนวน 60 คน x 500 บำทx2วัน) 
-ค่ำจ้ำงเหมำรถทัวร์ปรับอำกำศ 
 (จ ำนวน2คัน x 3,500 บำทx2 วัน) 
3. กำรอบรม “กฎหมำยมหำชน” 
   3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติกำรเรื่อง 
“กฎหมำยมหำชน” จ ำนวน 2 วัน 
   3.2 จัดท ำคู่มือ “กฎหมำยมหำชน” 
   3.3 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มำรับ
บริกำรโดยใช้ QR Code 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 60 คน x 100บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน60 คน x 300 บำท) 
-ค่ำวิทยำกร 
 (จ ำนวน 1 คนx 5 ช.ม.x 1,200 บำท) 
-ค่ำจัดท ำคู่มือ”กฎหมำยมหำชน” 
 (จ ำนวน 60เล่ม x 800 บำท) 
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ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวม 

งบประมำณ 
หมำยเหตุ 

 4. กำรคัดเลือก“บุคคลต้นแบบ  ควำมดี” 
   4.1 ประชุมวำงแผนก ำหนดเกณฑ์กำร
คัดเลือก 
  4.2 ประชำสัมพันธ์ 
  4.3 ด ำเนินกำรคัดเลือก  
  4.4 บุคคลต้นแบบควำมดีที่ได้รับกำร
คัดเลือก เป็นต้นในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรสร้ำงควำมดี 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน60คนx100บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 60 คน x 300 บำท) 
-ค่ำโล่ เกียรติบัตร 
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3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
องค์กรคุณธรรมน ำสู่ควำมส ำเร็จ และ
ขยำยเครือข่ำยคุณธรรม 
เปิดบ้ำน “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ” 
   1.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอ
ผลงำน และจัดบูทนิทรรศกำร  
     1.1 กิจกรรมส่งเสริมควำมดีของทุก
กลุ่ม  จ ำนวน 7 กลุ่ม 
     1.2  กำรขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 23 
   1.3 โรงเรียนดีมีที่ยืนระดับ 4 ดำว ของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน 3 โรง   
   1.4 คุรุชนคนคุณธรรม ของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จ ำนวน  10 คน 
    

   39,000  

 
 
 



 
 

 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวม 

งบประมำณ 
หมำยเหตุ 

    1.5 โครงงำนคุณธรรมที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นแบบอย่ำงได้ของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  จ ำนวน  6 โรงเรียน 
 2. สรุป เผยแพร่ผลงำน 
-ค่ำอำหำรว่ำง 
 (จ ำนวน 60คนx100บำท) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (จ ำนวน 60 คน x 300 บำท) 
-ค่ำตอบแทนพิธีกร 
 (จ ำนวน2คนx1,500บำทx5ช.ม.) 
-ค่ำโล่ เกียรติบัตร 
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7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวม
ทั้งสิ้น 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำร
ด ำเนิน งำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สพม.เขต 23 
ปีงบประมำณ 2563 และถอดบทเรียนผลกำร
ปฏิบัติงำน ที่ดีเลิศ (Best practice) 

39,000 - 39,000                                                                                                                                                                                                                                                       - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 สู่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ 

379,000 - 379,000 - - 

กิจกรรมที่ 3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
องค์กรคุณธรรมน ำสู่ควำมส ำเร็จ และขยำย
เครือข่ำยคุณธรรม 
- เปิดบ้ำน “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ” 

39,000 - 39,000 - - 



รวม 450,000 - 450,000 - - 
 
 
 
 
 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ระดับบุคคลและครอบครัว  
เมื่อสมำชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้นย่อมส่งผลดีต่อคนนั้นเป็น 

คนด ีควำมสัมพันธ์และกำรยอมรับจำกคนอ่ืนมำกขึ้น ท ำงำนได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ท ำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีขึ้น เป็นครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง 

8.2 ระดับองค์กร  
เมื่อองค์กรมีกำรบริหำรที่มีคุณธรรมและธรรมำภิบำล มีสมำชิกที่มีคุณธรรม จะท ำให้องค์กรมี 

ภำพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่ำเพ่ิมในกำรด ำเนินกิจกำร คุณภำพกำรท ำงำนของสมำชิกดีข้ึน  
ท ำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมข้ึน ต้นทุนน้อยลง เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

8.3 ระดับชำติ   
ประเทศมีองค์กรคุณธรรมที่มีบทบำทและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคนดีให้กับสังคมมำกขึ้น  

ประชำชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับกำรปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ท ำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์สันติสุข  
เป็นสังคมคุณธรรม และยังเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

8.4 ระดับนำนำชำติ  
ประเทศไทยจะมีภำพลักษณ์ท่ีดีและเกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ กับนำนำชำติเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงกำร : พัฒนำ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ 

                  แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับ ScQA และ OBECQA 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ  ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
สนองนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
ระยะเวลำ  มกรำคม – กันยำยน 2563  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโรงเรียนโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ และในปี 2561 ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่ 3 และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 23 โรง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยให้มีกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพ  และกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนตำมศตวรรษ 
ที่ 21 ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล คือมีกำรจัดหลักสูตรและกำรเรียน 
กำรสอนวิชำ IS  และบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  ตลอดจนพัฒนำให้ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (ScQA)  ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2562  มีโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมิน 
เพ่ือรับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับ ScQA  จ ำนวน 10 โรง   
  ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  จะมีโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินเพ่ือรับรำงวัลคุณภำพ 
แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับ OBECQA จ ำนวน 10 โรง และระดับ ScQA   
จ ำนวน 13 โรง รวมทั้งสิ้น 23 โรง   

2.วัตถุประสงค์ 



  2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร Coaching and Mentoring  โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่น
ที่ 3 เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินโรงเรียนระดับ OBECQA และ ScQA 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3 พัฒนำโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
และได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  OBECQA และ ScQA  
 
 
 
 
 
 
 
3.เป้ำหมำย 
      3.1 เชิงปริมำณ 
       3.1.1 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล รุ่นที่ 3 จ ำนวน 23 โรง 
 3.1.2 ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 
           3.2 เชิงคุณภำพ 
                 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3  ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือ
รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับ OBECQA  จ ำนวน 10 โรง   
และ ScQA จ ำนวน 13 โรง    
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  และโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน 
รุ่นที่ 3   

5. กิจกรรมหลักและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. - เสนอโครงกำรฯ 
- ประชุมคณะวิทยำกรและคณะกรรมกำร 
ติดตำม และประเมินฯ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ  
กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร

มกรำคม-พฤษภำคม 
2563 

นำงเอ้ือมพร บัวดี  
และศึกษำนิเทศก์ทุกคน 



กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับ ScQA และ 
OBECQA 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำกำรรับกำรประเมินตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพระดับ ScQA และ OBECQA 
 

2. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ 
แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ระดับ ScQA และ OBECQA 
 

พฤษภำคม - 
กรกฎำคม  2563 

คณะกรรมกำรติดตำม และ
ประเมินผลฯ 

3. สรุปรำยงำน กรกฎำคม-สิงหำคม
2563 

นำงเอ้ือมพร บัวดี  
 

 
 
 
6. งบประมำณ มกรำคม – สิงหำคม 2563 จ ำนวน 210,400 บำท 
 

ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวมงบประมำณ 
1. - ประชุมคณะวิทยำกรและคณะกรรมกำร 

ติดตำม และประเมินฯ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ  
กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับ ScQA และ 
OBECQA 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำกำรรับกำรประเมินตำมเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพระดับ ScQA และ OBECQA 

 
210,400 บำท 

 
210,400 บำท 

2. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ 
แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ระดับ ScQA และ OBECQA 

 
210,400 บำท 

 
210,400 บำท 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
- ประชุมคณะวิทยำกรและ
คณะกรรมกำร 
ติดตำม และประเมินฯ 

25,400  - 25,400 - - 

- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำฯ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรรับกำร
ประเมินฯ 

185,000 - - 185,000 - 

 210,400 - - - 210,400 
รวม 210,400  - 25,400 185,000 210,400 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน รุ่นที่ 3 จ ำนวน 23 โรง  ได้รับกำรพัฒนำโรงเรียน 
สู่ควำมเป็นเลิศและได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระดับ OBECQA 
จ ำนวน 10 โรง และระดับ ScQA  จ ำนวน 13 โรง    
 
ชื่อโครงกำร : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 มัธยมศึกษำ เขต 23 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ  ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
กำรวัดและประเมินผล  
สนองนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
ระยะเวลำ  มกรำคม – กันยำยน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักกำรและเหตุผล 
  ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ   และจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี เมื่อหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 



(องค์กรมหำชน) เพ่ือให้ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนฯ ด ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำรอบสี่ พ.ศ.2559 – 2563 ซึ่งในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนในสังกัดได้รับกำร
ประเมินคุณภำภำยนอกรอบสี่แล้วจ ำนวน 16 โรง ดังนั้นโรงเรียนในสังกัดทุกโรงต้องมีระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็ง และโรงเรียนในสังกัดอีก 29 โรง ต้องพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพนอกรอบสี่ 
ภำยในปีพ.ศ.2563 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 2. เพ่ือสื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
        3. เพ่ือร่วมให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   

3.เป้ำหมำย 
      3.1 เชิงปริมำณ 
       3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 45 โรง 
 3.1.2 ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 11 คน 
            
 
 
 
 
       3.2 เชิงคุณภำพ 
                 3.2.1 โรงเรียนทุกโรงก ำหนดแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยใน และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติ
ได้  
      3.2.2 บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ 
   3.2.3 ศึกษำนิเทศก์ ให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โรงเรียนในสังกัด 45 โรง 
 

5. กิจกรรมหลักและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 

 
ผู้รับผิดชอบ 



1. ประชุมปฏิบัติกำร : กำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

เมษำยน – 
พฤษภำคม 2563 

นำงเอ้ือมพร บัวดี และ 
นำงปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล 

2. ประชุมปฏิบัติกำร : สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

พฤษภำคม - 
มิถุนำยน 2563 

นำงเอ้ือมพร บัวดี และ 
นำงปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล 

3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรประเมินคุณภำพ
นอกรอบสี่ ของโรงเรียนในสังกัด 

พฤษภำคม -
ธันวำคม 2563 

นำงเอ้ือมพร บัวดี และ 
นำงปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล 

 
6. งบประมำณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 250,000 บำท 
ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียด 

กำรใช้งบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวมงบประมำณ 

1. ประชุมปฏิบัติกำร : กำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

30,000 บำท 20,000 บำท 10,000 บำท 60,000 บำท 

2. ประชุมปฏิบัติกำร : สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อม 
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

120,000 บำท 30,000 บำท 10,000 บำท 160,000 บำท 

3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรประเมิน
คุณภำพนอกรอบสี่ ของโรงเรียนในสังกัด 

- 30,000 บำท - 30,000 บำท 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ประชุมปฏิบัติกำร : กำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

60,000    60,000  

ประชุมปฏิบัติกำร : สื่อสำร สร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำม
พร้อม 
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สี่ 

160,000    160,000  



นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรประเมิน
คุณภำพนอกรอบสี่ ของโรงเรียนใน
สังกัด 

30,000     30,000 

รวม 250,000   220,000 30,000 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  1. โรงเรียนทุกโรงก ำหนดแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยใน และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติได้  
  2. บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ 
  3. ศึกษำนิเทศก์ ให้ข้อมูลของสถำนศึกษำ แก่คณะตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร   พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  

    ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)สนองยุทธศำสตร์ชำติ  
    ข้อที ่2  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน      

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือ 
            สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤศจิกำยน 2562  – มกรำคม  2563 

1.หลักกำรและเหตุผล 
“กำรศึกษำ” มีบทบำทส ำคัญอันเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำสังคมและมนุษย์ในยุคโลกำภิวัตน์  
จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งที่เป็นเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล กระบวนกำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรส่งเสริม      ควำม
ร่วมมือทำงปัญญำผ่ำนเครือข่ำยโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆซึ่งก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง         นำนำ
ประเทศ ในกำรพัฒนำจิตส ำนึกยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัฒนธรรม ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้      โดยผ่ำน
ทำงหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงชำญฉลำด เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้เรียน จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นใน
ยุคปัจจุบัน ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับเชิญจำกกระทรวงและหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  ระดับนำนำชำติ 
(โอลิมปิกวิชำกำร) ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้
มอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล โดย
บูรณำกำรกิจกรรมกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเป็นแรงจูงใจและสื่อกลำงสร้ำงแรงขับเคลื่อนในกำรพัฒนำนวัตกรรม   กำรเรียนกำรสอน
อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมทันสมัย เพ่ือยกระดับคุณภำพและควำมสำมำรถของผู้เรียนให้เท่ำทันมำตรฐำนสำกล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึ งได้
จัดท ำโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ขึ้น      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.2  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยกับนักเรียนนำนำชำติ 



2.3  เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ระดับประเทศ  และระดับ
นำนำชำติ โดยใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำร น ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 

2.4  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและมีควำมสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์  
2.5  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
2.6  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ   จ ำนวน   4,560    คน 
      3.1.1  นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน   จ ำนวน    4,370     คน 
      3.1.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน       190     คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ    
      3.2.1  นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับประเทศ 
          3.2.2  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด 
ทำงคณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียน             สู่
ควำมเป็นเลิศ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ,โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ,โรงเรียนพังโคนวิทยำคม,โรงเรียนกุดบำกพัฒนำ
ศึกษำ,โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ,โรงเรียนสว่ำงแดนดิน,โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส,โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำและ
โรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 



1 แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนสมัครสอบแข่งขันฯ พฤศจิกำยน 2562 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
2 จัดสนำมสอบ ห้องสอบ นักเรียนเข้ำสอบ ในระบบ

ออนไลน์ 
ธันวำคม  2562 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 

3 แต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรสอบ 
แข่งขันฯและแจ้งให้โรงเรียนทรำบ 

ธันวำคม  2562 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 

4 ด ำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน 12 มกรำคม 2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
และคณะกรรมกำร 

5 ตรวจกระดำษค ำตอบ สรุปผลกำรสอบ 14-20 มกรำคม 2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
และคณะกรรมกำร 

6 สรุปรำยงำนผลโครงกำร 20-31 มกรำคม 2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
และคณะกรรมกำร 

 
6.งบประมำณ  จ ำนวน 350,000 บำท(สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 

1. กำรจัดเตรียมข้อสอบ 
-น ำข้อสอบฉบับจริงจำก สพฐ.ไปอัด
ส ำเนำเท่ำกับจ ำนวนนร.ที่สมัครสอบ 
(จ ำนวน 3,915 ชุด x 6 บำท) 

  
23,490 

 
 

    23,490  

2. น ำส่งข้อสอบให้กับสนำมสอบ 
จ ำนวน  9  สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 4  คน x 1,500 บำท) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 8,000  

3. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ จ ำนวน         
9  สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 4  คน x 1,500 บำท ) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 8,000  

 
 
 
 
 



4 จัดสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ  
จ ำนวน  9  สนำมสอบ 
-ค่ำอำหำรว่ำงนักเรียนและกรรมกำร 
(จ ำนวน 2,570 คน x 70 บำท) 
-ค่ำตอบแทนประธำนสนำมสอบ 
(จ ำนวน 9 คน x 1,000 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกลำง 
(จ ำนวน 21 คน x 800 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดห้อง
สอบ (จ ำนวน 25 คน x 500 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคุมห้อง
สอบ (จ ำนวน 129 คน x 500 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรรจุ
ซองข้อสอบ(จ ำนวน5 คนx300 บำท) 
-ค่ำบ ำรุงสนำมสอบ (จ ำนวน 9 
สนำมสอบ x 2,500 บำท) 

 
 
 
 

9,000 
 

16,800 
 

12,500 
 

64,500 
 

1,500 

 
 

179,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,500 

 284,200  

5. รับกระดำษค ำตอบและข้อสอบคืน
จำกสนำมสอบ จ ำนวน9 สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 4  คน x 1,500 บำท) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 8,000  

6. ตรวจกระดำษค ำตอบ 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  
(จ ำนวน 14 คน x 200 x 4 วัน) 

 
16,800 

  16,800  

7. บันทึกคะแนนสอบรำยข้อของ
นักเรียนในระบบออนไลน์ 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  
(จ ำนวน 5 คน x 300 x 3 วัน) 

 
 

4,500 

  4,500  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดเตรียมข้อสอบ 
 

23,490 - 23,490                                                                                                                                                                                                                                                       - - 

กิจกรรมที่ 2 น ำส่งข้อสอบไปสนำมสอบ 
 

8,000 - 8,000 - - 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
 

8,000 - 8,000 - - 

กิจกรรมที่ 4 จัดสอบแข่งขัน 
 

284,200 - 284,200 - - 

กิจกรรมที่ 5 รับกระดำษค ำตอบคืน 
 

8,000 - 8,000 - - 

กิจกรรมที่ 6 ตรวจกระดำษค ำตอบ 
 

16,800 - 16,800 - - 

กิจกรรมที่ 7 บันทึกคะแนนสอบรำยข้อในระบบ 
 

4,500 - 4,500 - - 

รวม 350,000 - 350,000 - - 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับประเทศ   
 8.2 ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิดทำง
คณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนสู่ควำม 
เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
โครงกำร    พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 2  ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน      
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือ 
            สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   กุมภำพันธ์  – มีนำคม  2563 

1.หลักกำรและเหตุผล 
“กำรศึกษำ” มีบทบำทส ำคัญอันเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำสังคมและมนุษย์ในยุคโลกำภิวัตน์  
จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งที่เป็นเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล กระบวนกำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรส่งเสริม      ควำม
ร่วมมือทำงปัญญำผ่ำนเครือข่ำยโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆซึ่งก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง        นำนำ
ประเทศ ในกำรพัฒนำจิตส ำนึกยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัฒนธรรม ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้      โดยผ่ำน
ทำงหลักสูตรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงชำญฉลำด เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้เรียน จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นใน
ยุคปัจจุบัน ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับเชิญจำกกระทรวงและหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  ระดับนำนำชำติ 
(โอลิมปิกวิชำกำร) ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้
มอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล  โดย
บูรณำกำรกิจกรรมกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีแข่งขันทำงวิชำกำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเป็นแรงจูงใจและสื่อกลำงสร้ำงแรงขับเคลื่อนในกำรพัฒนำนวัตกรรม   กำรเรียนกำรสอน
อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมทันสมัย เพ่ือยกระดับคุณภำพและควำมสำมำรถของผู้เรียนให้เท่ำทันมำตรฐำนสำกล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว  
จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  
ระดับนำนำชำติ  ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) ขึ้น  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.2  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีงำมระหว่ำงนักเรียนไทยกับนักเรียนนำนำชำติ 

2.3  เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ระดับประเทศ  และระดับ
นำนำชำติ โดยใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรเป็นสื่อกลำงให้เกิดบรรยำกำศทำงวิชำกำร น ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 

2.4  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงเจตคติให้ผู้เรียนรักและมีควำมสนใจเป็นนักคณิตศำสตร์  
2.5  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที ่21 
2.6  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ   จ ำนวน   4,560    คน 
      3.1.1  นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน   จ ำนวน    4,370     คน 
      3.1.2  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   จ ำนวน       190     คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ    
      3.2.1  นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ (รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำง
วิชำกำร ระดับประเทศ 
         3.2.2  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด 
ทำงคณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียน             สู่ 
ควำมเป็นเลิศ 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ , โรงเรียนพังโคนวิทยำคม และโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
 
5. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 



1 แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนสมัครสอบรอบสอง มกรำคม  2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
2 จัดนักเรียนเข้ำสอบรอบสองในระบบออนไลน์ กุมภำพันธ์  2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
3 แต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรสอบ 

แข่งขันรอบสองและแจ้งให้โรงเรียนทรำบ 
กุมภำพันธ์ – มีนำคม  

2563 
นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 

4 ด ำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน  มีนำคม 2563 นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
และคณะกรรมกำร 

5 สรุปรำยงำนผลโครงกำร  มีนำคม – เมษำยน 
2563 

นำงประพิณพักตร์ ธุระนนท์ 
และคณะกรรมกำร 

 

 
6.งบประมำณ  จ ำนวน 280,000 บำท (สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 

ที ่
กิจกรรมและรำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
รวมงบ 

ประมำณ 
หมำยเหตุ 

1. น ำส่งข้อสอบให้กับสนำมสอบ 
จ ำนวน  3  สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 4  คน x 1,500 บำท) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 8,000  

2. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ จ ำนวน         
3  สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 5คน x 1,500 บำท x 1 วัน) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

7,500 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 9,500  

 

3 จัดสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ  
จ ำนวน  3  สนำมสอบ 
-ค่ำอำหำรว่ำงนักเรียนและกรรมกำร 
(จ ำนวน 2,628 คน x 70 บำท) 
-ค่ำตอบแทนประธำนสนำมสอบ 
(จ ำนวน 3 คน x 1,000 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกลำง 
(จ ำนวน 10 คน x 800 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดห้อง
สอบ (จ ำนวน 10 คน x 500 บำท) 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคุมห้อง
สอบ (จ ำนวน 100 คน x 500 บำท) 

 
 
 
 

3,000 
 

8,000 
 

5,000 
 

50,000 
 

 
 

183,960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 257,460  



- ค่ำบ ำรุงสนำมสอบ (จ ำนวน 3 
สนำมสอบ x 2,500 บำท) 

 7,500 

4. รับกระดำษค ำตอบและข้อสอบคืน
จำกสนำมสอบ จ ำนวน 3 สนำมสอบ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร    
(จ ำนวน 4  คน x 1,500 บำท) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 

2,000 

 8,000  

 
 
 

 
7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
กิจกรรมที่ 1 น ำส่งข้อสอบไปสนำมสอบ 
 

8,000 - 8,000 - - 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
 

9,500 - 9,500 - - 

กิจกรรมที่ 3 จัดสอบแข่งขัน 
 

257,460 - 257,460 - - 

กิจกรรมที่ 4 รับกระดำษค ำตอบคืน 
 

8,000 - 8,000 - - 

รวม 280,000 - 280,000 - - 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) และต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับประเทศ   
 8.2 ครูผู้สอนมีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิดทำง
คณิตศำสตร์ และโรงเรียนมีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนสู่ 
ควำมเป็นเลิศ                       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร    พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
               (กำรจัดข้อสอบปลำยปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2  ปีกำรศึกษำ 2562) 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ทรัพยำกรมนุษย์ 
 

สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ 
                                                       ประเมินผล 
สนองนโยบำย สพฐ. ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร และส่งเสริม 
                                      ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
      จุดเน้นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  5  กลุ่มสำระวิชำหลัก  เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3 
                         แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                         กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับที่มี 
                         มำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ 
 

ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงวัชรำภรณ์     อินธิปีก   และ กลุ่มนิเทศฯ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลำคม  2562  ถึง  30  เมษำยน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                    ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง แนวทำงกำรใช้ข้อสอบปลำยปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2561 



โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธสักรำช 2551 และ
ใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด  โดยให้สถำนศึกษำเป็นผู้ก ำหนดสัดส่วนในกำรใช้ข้อสอบ
มำตรฐำนปลำยปีเองตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้บริกำรข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี ในระดับชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 ใน  4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ 
ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกรจัดกรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิดเพ่ือให้มีควำม
พร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูงและโลกของกำรท ำงำน อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งเพ่ือรับกำรประเมิน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
           1.เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จ ำนวน 44 โรงเรียน ได้ผล
กำรประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 จำกเครื่องมือท่ีได้มำตรฐำน 
           2.เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ข้อมูลผลกำรประเมินข้อสอบมำตรฐำน
ปลำยปี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 ปีกำรศึกษำ 2562 ไว้ปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำม
มำตรฐำนตัวชี้วัด   
        
3.เป้ำหมำย 
 3.1. ปริมำณ 
        1.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 44 โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 7,892 คน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 7,766 คน 
                 2.โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  44  โรงเรียน  
           3.2.คุณภำพ 
                  1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 44 
โรงเรียน ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือรับกำรประเมิน O-NET ในปีกำรศึกษำ 
2563 ต่อไป  
                   2.ครูโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ผลกำรวิเครำะห์คะแนน 
ประเมินข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จำกเครื่องมือที่
ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตร ไว้ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด                
4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 และโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน   44   โรงเรียน 
5.กิจกรรมหลักและกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 



1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

เสนอโครงกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรใช้ข้อสอบ

มำตรฐำนปลำยป/ี 

สพฐ.ส่งต้นฉบับแบบทดสอบ 

โรงเรียนส่งก ำหนดวันสอบและจัดสอบ 

จัดพิมพ์ต้นฉบับแบบทดสอบที่ไดจ้ำก สพฐ. 

แจกข้อสอบให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำร

จัดสอบ 

โรงเรียนรำยงำนผลคะแนนกำรสอบให้ สพม.

23  

สพม. เขต 23 

สุ่มผลสรุปคะแนนรำยงำน สพฐ. 

สพม. เขต 23จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน 

ธ.ค. 62 

มค.63 

 

มค.63  

ม.ค.63 ถึง    กพ.63 

 

 

ก.พ.63 

  

ก.พ.63- มีค.63 

 

มี.ค.63 

 

มี.ค.63-เมย.63 

นำงวัชรำภรณ์  อินธิปีก 

และกลุม่นิเทศฯ 

 

หมำยเหตุ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร ที่ สพฐ.ก ำหนด) 
 
 
 
6.งบประมำณ   รอยอดจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
 

ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม
งบประมำณ 

1 จัดประชุมชี้แจงกำรจัดสอบ 65,000   65,000 
2 จัดพิมพ์ส ำเนำต้นฉบับ

แบบทดสอบ 4 กลุ่มสำระ 
  ม.1 4x15x7892 

ม.2 4x7766x15 
 
 
 
359,540 

3 โรงเรียนด ำเนินกำรจัดสอบ     
4 รำยงำนสรุปผลกำรจัดสอบ     
                       รวม    424,540 

 
7.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 

กิจกรรม                                    แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 



1.ประชุมชี้แจงกำร
สอบข้อสอบปลำยปี 
2.จัดพิมพ์ส ำเนำ
ต้นฉบับแบบทดสอบ 
3.ด ำเนินกำรจัดสอบ 
 

  65,000 
 
 
359,540 

  

       รวม   424,540   
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 7,892 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
 7,766 คน  ปีกำรศึกษำ 2562  ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจำกเครื่องมือที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  

2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ผลกำรประเมินนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 1,2 ปีกำรศึกษำ 2562    จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรแกนกลำง และได้สภำพปัญหำและ
อุปสรรคมำวำงแผนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

3.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีข้อมูลผลกำรประเมินคะแนน ข้อสอบปลำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 ไว้พัฒนำ และปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ให้บรรลุตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด   

 
 
 

 
ชื่อโครงกำร : กำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และกำรนิเทศ ติดตำม             
                 เพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งระบบ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ  ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
                                                กำรวัดและประเมินผล  
สนองนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
ระยะเวลำ  มกรำคม – กันยำยน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักกำรและเหตุผล 
  ภำษำอังกฤษนับเป็นภำษำสำกลและเป็นที่ยอมรับว่ำเป็นภำษำท่ีจ ำเป็นในกำรเป็นสื่อกลำง 
ในกำรสื่อสำรกับนำนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
มีข้อตกลงร่วมกันในกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน เพ่ือกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน ทั้งทำงด้ำนควำมมั่นคง 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องพัฒนำคนให้มีคุณภำพทันต่อสภำพสังคมที่ เปลี่ยนแปลง 



ภำษำอังกฤษจึงเป็นทักษะส ำคัญประกำรหนึ่งในศตวรรษที่ 21 และเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579) และรัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ  เ พ่ือเ พ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วม (MOU) กับสถำนทูตอังกฤษประจ ำประเทศไทยโดย
เอกอัครรำชทูตอังกฤษประจ ำประเทศไทย ฯพณฯ Brian Davidson ในควำมร่วมมือเพ่ือจัดตั้งศูนย์อบรมครู
ภำษำอังกฤษระดับภูมิภำคซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภำค เพ่ือยกระดับทำงด้ำนภำษำอังกฤษและเทคนิคกำรสอน
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach  อย่ำงเข้มข้นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล และมีควำมพร้อมด้ำนเครือข่ำย โดยกำรอบรมในแต่ละรอบ จะเป็นกำร
จัดอบรมแบบเข้มข้น โดยมีวิทยำกรชำวต่ำงชำติจำกบริติชเคำน์ซิลประจ ำศูนย์ศูนย์ละ 3 คน ระยะเวลำประมำณ 
3 สัปดำห์ ซึ่งกำรอบรมในโครงกำรนี้วิทยำกรมุ่งเน้นในกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู 
ใช้ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบทและในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้มุ่งเน้นกำรสื่อสำร  
โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และแบบ active learning  
 
 
 
 
 
 
            เนื่องจำกโครงกำรอบรมพัฒนำครูแกนน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot 
Camp) ได้สิ้นสุดลงที่รุ่นที่ ๒๐ ซึ่งยังมีครูผู้สอนภำษำอังกฤษอีกจ ำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ 
ตำมโครงกำรดังกล่ำว และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  ได้จัดอบรมขยำยผลให้แก่ครู 
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมดังกล่ำวแล้ว 1 ครั้ง ระหว่ำงวันที่ 3-5 ตุลำคม 2561  แต่ยังมีครูจ ำนวนหนึ่งที่ไม่สำมำรถเข้ำ
รับกำรอบรมได้ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 จึงต้องกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครู
ภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ให้ครบ 100 % และออกแบบ วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำม  เพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งระบบ และกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
จะส่งผลไปยังกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษของผู้เรียนอย่ำงแท้จริง 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่
ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำในโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภำค 
        2.2 เพ่ือออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำง 
แบบ Communicative Approach 
        2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูที่ผ่ำนกำรอบรมในโครงกำร
พัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และครูที่ผ่ำนกำรอบรมจำกกำรขยำยผลโครงกำร       

3.เป้ำหมำย 



3.1 เชิงปริมำณ 
        3.1.1 ร้อยละ 100 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับกำรอบรมในโครงกำรพัฒนำ 

ครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภำค ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจำก
กำรขยำยผลโครงกำร 
         3.1.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำในโครงกำรพัฒนำ
ครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภำค และที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษจำกกำรขยำยผลโครงกำร  สำมำรถออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach 

        3.1.3 ร้อยละ 70 ของครูที่ผ่ำนอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
จำกกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp)  ไดร้ับกำรนิเทศ ติดตำมด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
      3.2 เชิงคุณภำพ 
                 3.2.1 ครูที่ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจำกกำรขยำยผล
โครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Communicative 
Approach 
   3.2.2 ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีและใช้นวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach และ Active Learning 
 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โรงเรียนในสังกัด  

5. กิจกรรมหลักและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร เมษำยน- 
พฤษภำคม 2562 

นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

2. ท ำหนังสือแจ้งโรงเรียน เชิญครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ยังไม่ผ่ำน
กำรอบรมในโครงกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) 
ระดับภูมิภำค เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำง 
communicative approach  และ Active Learning อย่ำง
เหมำะสมในบริบทของคนไทย 

เมษำยน- 
พฤษภำคม 2562 

นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 
 

3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำง communicative approach 
และ Active Learning อย่ำงเหมำะสมในบริบทของคนไทย 
(ขยำยผลโครงกำร Boot Camp) หลักสูตร 2 วัน 

พฤษภำคม 2562 นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 



 
 กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. ท ำหนังสือเชิญคณะท ำงำนเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
ออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative 
 Approach (ทีมครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp) 

พฤษภำคม 2562 นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ 
Communicative Approach  (ทีมครูที่ผ่ำนกำรอบรม 
Boot Camp) 

พฤษภำคม  2562 นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

6. ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ และปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรสังเกตกำรณ์สอนในชั้นเรียน 
(Teaching Observation) 

มิถุนำยน – กันยำยน 
2562 

นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนคิด (Follow on)  
แบ่งเป็นสหวิทยำเขต จ ำนวน 8 สหวิทยำเขต 

สิงหำคม 2562 นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

8. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผล กันยำยน 2562 นำงเอ้ือมพร  บัวดี 
และคณะ 

6. งบประมำณ  384,600 บำท (สำมแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบำทถ้วน) 
 
ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียด 

กำรใช้งบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวมงบประมำณ 

1. ประชุมคณะท ำงำนวำงแผน 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

- 3,800 - 3,800 

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำง 
communicative approach และ 
Active Learning อย่ำงเหมำะสมใน
บริบทของคนไทย (ขยำยผลโครงกำร 
Boot Camp) หลักสูตร 2 วัน 

30,000 22,000 15,000 67,000 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบนวัตกรรม
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ 

60,000  66,000 30,000 156,000 



Communicative Approach  (ทีมครูที่
ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp)  
(หลักสูตร 1 วัน จัด 2 รุ่น) 

 
ที ่ กิจกรรมและรำยละเอียด 

กำรใช้งบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวมงบประมำณ 

4. นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยกำรสังเกตกำรณ์สอนในชั้นเรียน 
(Teaching Observation)  

 73,000  73,000 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนคิด (Follow 
on) แบ่งเป็นสหวิทยำเขต จ ำนวน 8 สห
วิทยำเขต ๆ ละ 1 วัน 

24,000 60,800 - 84,800 

 รวม                114,000 225,600 45,000 384,600 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
 

7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ประชุมคณะท ำงำนวำงแผน 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

3,800 - 3,800  - 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำง 
communicative approach และ 
Active Learning อย่ำงเหมำะสมใน
บริบทของคนไทย (ขยำยผลโครงกำร 
Boot Camp) หลักสูตร 2 วัน 

67,000 - 67,000  - 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบนวัตกรรม
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ 

156,000 - 156,000  - 



Communicative Approach  (ทีมครูที่
ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp)  
(หลักสูตร 1 วัน จัด 2 รุ่น) 
นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยกำรสังเกตกำรณ์สอนในชั้นเรียน 
(Teaching Observation)  

73,000 - 73,000 - - 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนคิด (Follow 
on) แบ่งเป็นสหวิทยำเขต จ ำนวน 8 สห
วิทยำเขต ๆ ละ 1 วัน 

84,800 - - - 84,800 

รวม 384,600 - 299,800 - 84,800 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 8.1 ครูที่ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจำกกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำครู
ภำษำอังกฤษ (Boot Camp) สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ 
Active Learning ได ้

      8.2 ครูที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีและใช้นวัตกรรม 
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach และ  
Active Learning 

8.3 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษมี Best Practice กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

 

ส่วนที ่5 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน  
เพ่ือส่งมอบ ผลผลิต กำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้ก ำหนดกระบวนกำร กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและปัจจัยควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 
กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  ก ำหนดแนวทำงเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ซึ่งมีงบประมำณสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
 
เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
 

 1.ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน และกำร
ท ำงำน แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2.กำรบริหำรจัดกำรต้องเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมให้ 
ทุกภำคส่วนของสังคมเกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำน 2563 ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และ
เข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 4.ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้กำรน ำกลยุทธ์และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ติดตำม ควำมก้ำวหน้ำรำยเดือน รำยไตรมำส ระยะครึ่งปีและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 5.สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณะชน
และ หน่อยงำนที่เก่ียวข้อง 
 6.หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 อย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ปฎิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

ตุลำคม 2562 แจ้งนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้น 

พฤศจิกำยน 2562 ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ธันวำคม 2562 ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

มกรำคม 2563  แจ้งแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำน 2563 

ทุกวันที่ 10 ของเดือน  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรฯ 

ทุกวันที่ 25 ของเดือน สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำเดือน 

28 กุมภำพันธ์ 2563 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรฯ ไตรมำสที่ 1 

25 เมษำยน 2563 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรฯ ไตรมำสที่ 2 

25 กรกฎำคม 2563 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรฯ ไตรมำสที่ 3 

15 ตุลำคม 2563  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
 ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณ  ให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดย
กำรด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

                                                                                                                            
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

ที่        / 2563 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

------------------------------------------- 
 ด้วย  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้วำงแนวทำงกำรจะด ำเนินกำรจดัท ำแผน 

ปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563  ตำมกรอบนโยบำย    จุดเนน้  มำตรกำร  ตัวช้ีวัด และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย และมีประสิทธิภำพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำร ดังนี ้
 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2563 

1.ดร.ปรำโมทย ์  ภูมิพันธ ์  ผอ.สพม.เขต 23            ประธำนกรรมกำร 

2.นำงจริยำ   ปำรีพันธ์ รอง ผอ.สพม. เขต 23           รองประธำนกรรมกำร 

3.นำยศิริพงษ์    พำด ี  รอง ผอ.สพม.เขต 23           กรรมกำร 
4.นำงวำสนำ   พิพัฒน์ผดุงสิน ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร           กรรมกำร 

5.นำงจีรวรรณ  รำชพิลำ  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล           กรรมกำร 

6.นำงกล่อมจิต   กำญจนโกมล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์   กรรมกำร 

7.นำงมณีรตัน์   พั่วโพธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 

8.นำยทองปำน   ศรีอักเศษ ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ     กรรมกำร 

9.นำงสำวทิพย์อักษร   ใจอ่อน  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 

10.นำงสำวชลธิชำ  กระแสศลิ ปฏิบัติหน้ำที่ผอ. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ       กรรมกำร 

11.นำยบุญชู    ใยวังหน้ำ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคด ี            กรรมกำร 
12.นำงสพุรรณ ี  ศรีทอง  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13.นำงจำรุวรรณ  ศรีอำจ เดชรำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

14.นำงลักษณำวดี  บุญพบ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15.นำงสำวภัทรธนิฐ ผำนะวงค ์พนักงำนพิมพ์ดีด            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 

มีหน้ำที ่ พิจำรณำ  วิเครำะห์  กลัน่กรอง  งำน/โครงกำร/กิจกรรม  ท่ีเสนอของบประมำณประจ ำ 

ปี  2563  ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบำย    จุดเน้น  มำตรกำร  ตัวช้ีวัด และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโครงกำรที่
ส ำคัญ และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรทีเ่สนอของบประมำณประจ ำ 

ปี 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2.คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง งำน/โครงกำร/กิจกรรม ระดับกลุ่ม 

1.กลุ่มอ ำนวยกำร 

  1)นำงวำสนำ  พิพัฒน์ผดุงสิน ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
  2)นำยวฒซพรรค  บรรลือ         นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
    2.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  1)นำงจีรวรรณ  รำชพิลำ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประธำนกรรมกำร 
  2)นำงสมบูรณ์  บุญสุระ           นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  3)นำงศุพิชญ์ชำญ์  พองพรหม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  1)นำงกล่อมจิต  กำญจนโกมล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ ประธำนกรรมกำร 
  2)นำงณัฐจิตกำนต์ วงษ์สิรภัค นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

  1) นำงมณีรัตน์  พ่ัวโพธ์ิ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงกนกกร ทองทิพย์     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    5.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ 

  1)นำยทองปำน  ศรีอักเศษ ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ ประธำนกรรมกำร 
  2)นำงเอื้อมพร  บัวดี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  3)นำยสุรพร  พงษ์สุวรรณ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  1)นำงทิพย์อักษร  สิงหกรรม ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  ประธำนกรรมกำร 
  2)นำงสำวนวัชยำ สมบตั ิ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.กลุ่มนโยบำยและแผน 

  1)นำงสุพรรณี  ศรีทอง     ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   ประธำนกรรมกำร 
  2)นำงจำรวุรรณ  ศรีอำจ เดชรำช   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8.กลุ่มกฎหมำยและคดี  

  1)นำยบุญชู  ใยวังหน้ำ  ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคด ี    ประธำนกรรมกำร 
9.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 

  1)นำงสำวชลธิชำ กระแสศิล ปฏิบัติหน้ำท่ีผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำทำงไกลฯ  ประธำนกรรมกำร 
                
 

มีหน้ำที ่ วิเครำะห์กลั่นกรอง  งำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมกรอบนโยบำย    จุดเน้น ที่เกี่ยวข้อง   
ตำมควำมจ ำเป็น/เร่งด่วน/นโยบำยส ำคญัและเงินงบประมำณ  ตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบในกลุม่  และให้น ำเสนอรำยละเอียดกำร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณ 

ประจ ำปี  2563  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

1.ดร.ปรำโมทย์  ภมูิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 23        ประธำนกรรมกำร 

2.นำยศิริพงษ์  พำดี  รอง ผอ.สพม.เขต 23       รองประธำนกรรมกำร 
3.นำงสุพรรณี ศรีทอง  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.นำงจำรุวรรณ ศรีอำจ เดชรำช       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

5.นำงลักษณำวดี บุญพบ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

6.นำงสำวภัทรธนิฐ ผำนะวงค ์พนักงำนพิมพ์ดีด          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 

มีหน้ำที่  ติดตำม  ตรวจสอบ  สรปุรวบรวม  งำน/โครงกำร/กิจกรรม  เพ่ือจัดท ำเอกสำรรูปเล่มเป็นแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  2563 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี         เดือนกุมภำพันธ ์  พ.ศ. 2563 

 

 สั่ง  ณ  วันท่ี        เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 (ดร.ปรำโมทย์    ภูมิพันธ ์) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


