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     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ/ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัด โดยได้พิจารณาจัดท าตามกรอบของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานต่าง ๆ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น มาเป็นแผนแม่บทในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  อีกทั้งได้มีการพิจารณาจัดท าโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง   
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้แผนปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผล     
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและบูรณาการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัด (อุบลราธานี และ
อ านาจเจริญ) ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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    ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไป

 
1. ความเป็นมา 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
 

 ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้ส านัก
งบประมาณ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
ให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 

 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ และรับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที ่
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2. อ านาจหน้าที ่ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย   
 
3. ข้อมูลการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 9 กลุ่ม และ 1 
หน่วย ดังนี้ 
    1. กลุ่มอ านวยการ       
    2. กลุ่มบริหารงานบุคคล     
    3. กลุ่มนโยบายและแผน      
    4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
    5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
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  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                             
  7. กลุ่มกฎหมายและคด ี  
    8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     

4. สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 2 จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่   
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th    
 
5. พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 

 จังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร   
มีเนื้อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  
   : ติดต่อกับ จังหวัดอ ำนำจเจริญ จังหวัดยโสธรและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
   ทิศตะวันออก  
   : ติดต่อกับ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  ทิศใต้  
   : ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  
   : ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secondary29.go.th/


 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     4   
 

 

 ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  “เมืองแห่งดอกบัวงำม แม่น  ำสองสี มีปลำแซบหลำย หำดทรำยแก่งหิน ถิ่นไทยนักปรำชญ์  ทวยรำษฎร์
ใฝ่ธรรม งำมล  ำเทียนพรรษำ ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถิ่น ดินแดนอนุสำวรีย์คนดีศรีอุบล” 
 
 

 ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร 
(227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตกั้น
จังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้ ามูลไหลผ่านกลาง
จังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย 
ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญ     
คือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อน     
ในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
   

 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,704 หมู่บ้าน 
มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 1,869,633 คน เป็นชาย 936,052 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1   
หญิง 933,581 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ที่มำ : http://stat.dopa.go.th 
 
  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248 
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 378,107 คน เป็นชาย 
188,737 คน เป็นหญิง 189,370  คน ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 )ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
ชุมชน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อ
สายเวียดนามอยู่เล็กน้อย มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี  
 

http://stat.dopa.go.th/
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ทิศเหนือ    : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ทีอ่ าเภอเลิงนกทา และมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 

ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และ
อ าเภอตระการพืชผล 
 ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
 ทิศใต้   : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 โดยทัว่ไปจังหวัดอ านาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง
บางส่วน มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ 
   1. แม่น้ าโขง 
         2. ล าเซบก 
          3. ล าน้ าเซบาย 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของ
ฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 
3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม     
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 

 สัญลักษณ์จังหวัดอ านาจเจริญ (ตรำประทับจังหวัดอ ำนำจเจริญ) 
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รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบพระเศียร ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ชาวเมือง 
 

  ค าขวัญประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขา
แสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ”  
6. โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
* กลุ่มงานประสานงาน 

 
 
 

 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล 
  และรายงาน 

 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ 
   การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ 
  นักเรียน  
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
  กระบวนการเรียนรู้ 
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  ทางการศึกษา 
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
* กลุ่มงานเลขานุการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและ  
  ก าหนดต าแหน่ง 
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
* กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและ 
  ทะเบียนประวัติ 
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 

* กลุ่มงานบริหารการเงิน 
* กลุ่มงานบริหารบัญชี 
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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7. สหวิทยาเขต  
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้ 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 9 สหวิทยาเขต (59 โรงเรียน) 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

จ านวน 4 สหวิทยาเขต (22 โรงเรียน) 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 
2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 
4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 
5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 
6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน 
8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม 
9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก 

1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ 
2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน 
4. สหวิทยาเขต 4 พนา 
 

 

  
 
  จ านวนครูและนักเรียนจ าแนกตามสหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 9 สหวิทยาเขต 
ดังนี้ 

โรงเรียน ผู้บริหาร/ครู 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1  (รวม 7 โรงเรียน) 

1. เบ็ญจะมะมหาราช 
2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี 
3. อุบลราชธานีศรีวนาลัย 
4. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 
5. ไผ่ใหญ่ศึกษา 
6. ดงยางวิทยาคม 
7. ศรีน้ าค าศึกษา 

 

208 
88 
26 
67 
19 
12 
12 

1,802 
1,113 
158 
742 
190 
138 
101 

2,127 
668 
259 
682 
104 
66 
56 

3,929 
1,781 
147 

1,424 
294 
204 
157 

2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2   (รวม 7 โรงเรียน) 
1. นารีนุกูล 
2. ปทุมพิทยาคม 
3. นารีนุกูล 2 
4. หนองขอนวิทยา 
5. หนองบ่อสามัคคีวิทยา 
6. ดอนมดแดงวิทยาคม 
7. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

 

207 
53 
23 
17 
17 
35 
49 

1,756 
491 
200 
151 
184 
397 
441 

2,004 
400 
78 
87 
115 
268 
316 

3,760 
891 
278 
238 
299 
665 
757 
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โรงเรียน ผู้บริหาร/ครู 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน  (รวม 6 โรงเรียน) 

1. เขื่องในพิทยาคาร 
2. บ้านไทยวิทยาคม 
3. เสียมทองพิทยาคม 
4. ชีทวนวิทยาสามัคคี 
5. สหธาตุศึกษา 
6. เก่าขามวิทยา 

140 
14 
13 
12 
15 
13 

1,410 
119 
35 
86 
70 
121 

1,385 
73 
63 
83 
59 
69 

2,795 
192 
138 
169 
129 
190 

4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล  (รวม 6 โรงเรียน) 
1. มัธยมตระการพืชผล 
2. กุดข้าวปุ้นวิทยา 
3. ขุมค าวิทยาคาร 
4. เกษมสีมาวิทยาคาร 
5. สะพือวิทยาคาร 
6. โนนกุงวิทยาคม 

150 
55 
23 
24 
34 
30 

1,665 
520 
186 
248 
364 
293 

1,202 
416 
174 
156 
206 
185 

2,867 
936 
260 
404 
570 
478 

5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ  (รวม 5 โรงเรียน) 
1. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 
2. พังเคนพิทยา 
3. เขมราฐพิทยาคม 
4. โนนสวางประชาสรรค์ 
5. พะลานวิทยาคม 

66 
42 
91 
16 
14 

751 
422 
881 
172 
99 

588 
322 
795 
91 
80 

1,339 
744 

1,676 
263 
179 

6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่  (รวม 7 โรงเรียน) 
1. ศรีเมืองวิทยาคาร 
2. ตาลสุมพัฒนา 
3. เอือดใหญ่พิทยา 
4. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
5. สิรินธรวิทยานุสรณ์ 
6. โขงเจียมวิทยาคม 
7. เชียงแก้วพิทยาคม 

101 
33 
41 
37 
44 
44 
24 

1,128 
316 
407 
370 
515 
431 
211 

902 
211 
319 
268 
391 
352 
106 

2,030 
527 
726 
638 
906 
783 
317 
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โรงเรียน ผู้บริหาร/ครู 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน  (รวม 7 โรงเรียน) 

1. ลือค าหาญวารินช าราบ 
2. ส าโรงวิทยาคาร 
3. สว่างวีระวงศ์ 
4. วารินช าราบ 
5. ห้วยขะยุงวิทยา 
6. โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
7. วิจิตราพิทยา 

154 
47 
30 
47 
24 
54 
25 

1,491 
400 
336 
540 
176 
585 
234 

1,448 
353 
138 
365 
123 
341 
157 

2,939 
753 
470 
905 
299 
926 
391 

8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  (รวม 7 โรงเรียน) 
1. เดชอุดม 
2. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 
3. ทุ่งศรีอุดม 
4. นากระแซงศึกษา 
5. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 
6. นาส่วงวิทยา 
7. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 

185 
46 
41 
30 
42 
35 
37 

1,937 
392 
262 
269 
393 
439 
338 

1,841 
403 
415 
191 
331 
229 
350 

3,778 
795 
677 
460 
724 
668 
688 

9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  (รวม 7 โรงเรียน) 
1. บุณฑริกวิทยาคาร 
2. นาจะหลวย 
3. ดงสว่างวิทยา 
4. นาโพธิ์วิทยา 
5. น้ ายืนวิทยา 
6. โดมประดิษฐ์วิทยา 
7. อ่างศิลา 

93 
75 
26 
42 
78 
25 
46 

850 
805 
227 
406 
756 
370 
428 

960 
776 
177 
325 
609 
177 
345 

1,810 
1,581 
404 
731 

1,365 
547 
773 
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 สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

โรงเรียน ผู้บริหาร/ครู 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ (รวม 6 โรงเรียน) 

1. อ านาจเจริญ 
2. เสนางคนิคม 
3. คึมใหญ่วิทยา 
4. นาวังวิทยา 
5. นาเวียงจุลดิศวิทยา 
6. อ านาจเจริญพิทยาคม 

186 
47 
26 
16 
33 
36 

1,858 
523 
243 
160 
376 
294 

1,712 
356 
131 
84 
194 
246 

3,570 
879 
374 
244 
566 
540 

2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  (รวม 5 โรงเรียน) 
1. สร้างนกทาวิทยาคม 
2. ปทุมราชวงศา 
3. ลือวิทยาคม 
4. ค าเข่ือนแกว้วิทยาคม 
5. ชานุมานวิทยาคม 

24 
88 
18 
13 
68 

178 
793 
209 
73 
557 

159 
828 
141 
79 
639 

337 
1,621 
350 
152 

1,196 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  (รวม 6 โรงเรียน) 

1. น้ าปลีกศึกษา 
2. นายมวิทยาคาร 
3. นาจิกพิทยาคม 
4. หัวตะพานวิทยาคม 
5. ศรีเจริญศึกษา 
6. จิกดู่วิทยา 

30 
21 
23 
73 
12 
12 

293 
241 
196 
881 
56 
68 

151 
122 
194 
480 
51 
48 

444 
363 
390 

1,361 
107 
116 

4. สหวิทยาเขต 4 พนา  (รวม 5 โรงเรียน) 
1. พนาศึกษา 
2. ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
3. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
4. ลืออ านาจวิทยาคม 
5. มัธยมแมด 

58 
32 
28 
36 
12 

524 
227 
257 
358 
108 

536 
291 
187 
267 
46 

1,060 
518 
444 
625 
154 
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8. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(โรงเรียน) 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

(โรงเรียน) 
1 ศูนย์ภาษาไทย ปทุมพิทยาคม ปทุมราชวงศา 
2 ศูนย์คณิตศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช พนาศึกษา 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช อ านาจเจริญ 
4 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขื่องในพิทยาคาร หัวตะพานวิทยาคม 
5 ศูนย์ศิลปะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี 
นายมวิทยาคาร 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา ลือค าหาญวารินช าราบ ลืออ านาจวิทยาคม 
7 ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นารีนุกูล เสนางคนิคม 
8 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เดชอุดม อ านาจเจริญ 
9 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมตระการพืชผล อ านาจเจริญ 
10 ศูนย์กิจกรรมแนะแนว นารีนุกูล อ านาจเจริญ 
11 ศูนย์กิจกรรมห้องสมุด นารีนุกูล 2 ลืออ านาจวิทยาคม 
12 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ วารินช าราบ ชานุมานวิทยาคม 
13 ศูนย์หลักสูตร เบ็ญจะมะมหาราช หัวตะพานวิทยาคม 
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9. ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด 
มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา          
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษา ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
1 บุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

- ผู้บริหาร 
- 38 ค (1) 
- 38 ค (2) 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานพิมพ์ดีด (งบ สพฐ.) 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 
- พนักงานขับรถยนต์ (งบ สพฐ.) 

4 
14 
32 
3 
2 
1 
10 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 67 คน 
2 จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 

77 
111 

3,792 
179 
102 
366 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 4,627 คน  
3 จ านวนสถานศึกษา 81 โรงเรียน 
4 จ านวนห้องเรียน 2,139 ห้องเรียน 
5 จ านวนนักเรียน 

จัวหวัดอุบลราชธานี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
30,354 
25,780 

 
คน 
คน 

จัวหวัดอ านาจเจริญ   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
8,469 
6,942 

 
คน 
คน 

รวมจ านวน 71,545 คน  
6 ขนาดโรงเรียน 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     13   
 

 

0

10

20

30

40

50

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

46.42

28.65

34.36
30.19

48.30 

25.68 

32.03 
29.22 

ผลต่างเปรียบเทียบ 2559-2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
- ขนาดเล็ก  ( 0 – 499 คน) 
- ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) 
- ขนาดใหญ่  (1,500 – 2,499 คน) 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  (2,500 ขึ้นไป) 

35 
33 
6 
7 

โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 

รวมจ านวน 81 โรงเรียน 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระ/วิชา คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 
ผลต่างเปรียบเทียบ 

2559-2560 
ผลต่างเปรียบเทียบ

กับระดับชาติ 
2559 2560 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 

ภาษาไทย 46.42 48.30 48.77 46.46 48.29 -1.88 -0.01 
คณิตศาสตร ์ 28.65 25.68 26.55 23.93 26.30 2.97 0.62 
วิทยาศาสตร์ 34.36 32.03 32.47 31.13 32.28 2.33 0.25 
ภาษาอังกฤษ 30.19 29.22 30.14 32.54 30.45 0.97 1.23 

เฉลี่ยรวม 139.62 135.23 137.93 134.06 137.32 4.39 2.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ 
2559-2560 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ
กับระดับชาติ 

2559 2560 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาไทย 50.3 47.88 50.07 46.63 49.25 2.42 -1.37 

คณิตศาสตร์ 22.09 21.38 24.64 20.98 24.53 0.71 -3.15 

วิทยาศาสตร์ 30.41 27.81 29.48 24.41 29.37 2.60 -1.56 

สังคมศึกษา 34.7 33.48 34.96 33.03 34.70 1.22 -1.22 
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กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ 
2559-2560 

ผลต่าง
เปรียบเทียบ
กับระดับชาติ 

2559 2560 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาอังกฤษ 24.61 24.65 27.91 24.36 28.31 -0.04 -3.66 

เฉลี่ยรวม 162.11 155.2 167.06 149.41 166.16 6.91 -10.96 

 

 
 
 
 

 
10. นักเรียนออกกลางคันสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

 ที่ผ่านมาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนการจัดการศึกษา     
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน    
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนานักเรียนตามความสามารถของตนเอง และ
สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา      
จากการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา    
ที่ผ่านมาในเรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความร่วมมือของผู้ ปกครองและ
ชุมชน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ในการด ารงชีวิต และได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการออกกลางคันของ
นักเรียนลดลง 
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11. การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน   
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อ  
เขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความ
โปร่งใส สามารตรวจสอบได้ของบุคคล 3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรมการท างาน   ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานที่ดีเพ่ือองค์กร เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)    
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
  2) โครงการการจัดนิทรรศการน าเสนอและสรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขตต้นแบบ เมื่อปี 2558 
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้ง
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการท างาน สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการท างาน         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเชื่อมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่ง     
ในสังกัด 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

1.ความ
โปร่งใส 

2.ความ
พร้อมรับผิด 

3.ความปลอด
จากทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

4.วัฒนธรรม 
คุณธรรม     
ในองค์กร 

5.คุณธรรม 
ในการท างาน

ของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ

โปร่งใส 

84.40 85.98 94.35 94.91 86.81 88.99 สูง 
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ส่วนที่ 2  
นโยบายและแนวด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความส าคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
   1) มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
   2) ยึดมั่นในศาสนา  
   3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

  2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี 
   2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

  3. มีงานท า มีอาชีพ 
   1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน
และมีงานท าในท่ีสุด 
   3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว 
 

  4. เป็นพลเมืองดี 
   1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี
   3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์   
ที่เก่ียวข้องในด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว       
และการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ      
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรม       
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย          
และนวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา     และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ 3) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 4) แผนงานพ้ืนฐาน และ 5) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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นโยบายรัฐบาล 
 

 ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้  11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
 นโยบายที่ 2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 นโยบายที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 นโยบายที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 นโยบายที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
     การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 9   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์        
                      กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
          ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 
นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก      
ของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
นโยบายที่ 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
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  3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ    
ไว้แล้ว 
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป      
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ        
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม  จริยธรรม         
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู              
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน      
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ     
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
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  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล  และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
นโยบายที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจึงมารักษา       
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้า ง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 
นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
   และนวัตกรรม 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน        
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน       
และสถานศึกษาภาครัฐ 
นโยบายที่ 9 : การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
  กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค       
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ         
เป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย      
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ        
การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก   
เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
ก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย     
ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
    ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ   
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เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก  
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาส    
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว       
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)   
 วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย  
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค        
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์          
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 เป้าหมายการพัฒนาในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
  1. คนไทยที่มีคณุลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า 
   5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

 1. กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
  (1) ความมั่นคง  
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
 4. ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 
จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงาน  
 โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
  แนวทางหลัก  
  1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
   1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 
   1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
  1.2  การบริหารจัดการ 
   1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
   1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
   2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560        
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา 
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน 
  2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา 
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไป
ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
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  2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แนวทางหลัก    
  3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
   3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
     1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี              
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
     2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
   3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
    3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน  
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning 
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ 
 
  3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
  3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
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    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้ งการพัฒนาครู
ด้วยระบบ TPEP Online 
    2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา          
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง     
ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
  4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House   
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
  5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  6.1 เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 
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หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 

 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน   
การศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการ    
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการ     
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุน
เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี 
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามาตรา 
54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย        
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 (2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี    
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ    
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ      
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มีคณะกรรมการ    
ที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย     
ที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
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 2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12         
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม  มีคุณภาพชีวติที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
 

  พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  เป้าหมายหลัก (Extreme Goals) 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วน 
 

  ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ   
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้  
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิง่ประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน ์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
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  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 

  ยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
  3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ   
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์  
  “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน   
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

 พันธกิจ  

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อ านาจสู่ภูมิภาค  
  4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ  
  6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดแบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง
ของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ การป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
  4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ      
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรม       
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย และนวัตกรรม และ
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
  2. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
(ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ด้วย) 
  3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
วิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้     
  4. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  
  5. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL) เพ่ิมข้ึน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน* 
  2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม      
  5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  

  7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
  9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น  
  2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT DLTV 
และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
  4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน  
  5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน  
   - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง  
   - ระดับอาชีวศึกษาลดลง 
  6. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ  
  7. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  8. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและ
ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
  9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส  
  10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรี ยน
อย่างทั่วถึง  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม      
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
  2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ
ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การส่งเสริม  
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
  3. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
  4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ทิศทางการพัฒนาองค์กร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
การวิเคราะห์ SOAR  
 

1. Strengths จุดเด่นหรือจุดแข็ง 
 เรื่องใดหรือสิ่งใดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท าได้ดี มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ สะท้อนให้เห็นถึงความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถขององค์กร (Capacity of Organization) ได้อย่าง
ชัดเจนเชิงประจักษ์คืออะไร 
  1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

1.2 การสรรหา – บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรม 
1.2 การขับเคลื่อน ICT ในสถานศึกษา/DILT 
1.3 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการในเขตพ้ืนที่ 
1.4 การส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
1.5 อาคารสถานที่ มีความสะอาดร่มรื่น  
1.6 บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
1.7 การมอบหมายบุคลากรดูแลสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
1.8 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท าให้รวดเร็ว 
1.9 มีโครงการพัฒนาบุคลากรหลายด้าน 
1.10 จิตส านึกในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 
1.11 มีคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก 
1.12 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อมในการพัฒนา 
1.13  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจ านวนมาก ที่ท างานร่วมกับหน่วยงานในส่วนกลาง 
 

2. Opportunities โอกาสที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน 
    ของเราทุกกลุ่ม 
  2.1 จุดเด่น หรือ ความสามารถของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีอะไรบ้าง     
ที่ท่านคิดว่าสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ 
 ด้านวิชาการ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 2) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 3) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 

 4) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
 5) เทคโนโลยี 
 6) นโยบายมีความชัดเจน 
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  2.2  แรงกดดันภายนอก หรือ ภัยคุกคามที่เอามาสร้างเป็นโอกาสได้ อะไรบ้างที่สามารถน ามาเป็น
ปัจจัยในการสร้างโอกาสให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได ้
 1) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 2)  ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาในด้านการให้บริการความสุจริต 
 3) สังคมภายนอก 
 4) งบประมาณสนับสนุน 
 5) การรักษามาตรฐาน 
 6) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

 7) ระบบการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 
 8) การตรวจสอบทุจริตของหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น ปปช. สตง. สพฐ. ฯลฯ 
  2.3 ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีเรื่องใดหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและถือเป็นโอกาสที่ดีของส านักงาน        
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

 1) ความสุจริต โปร่งใส 
 2) การสร้างความเท่าเทียม/คุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร บุคลากรทางศึกษา ครู และนักเรียน 
 5) คุณภาพแรงงานตามท่ีตลาดต้องการ 
 6) การบริการที่ดี 
3. Aspirations ความมุ่งม่ันปรารถนาในอนาคตที่ต้องการให้สถาบันเป็น หรือ ประสบความส าเร็จคืออะไร  
    มีแผนยุทธศาสตร์ และโครงการอะไรบ้างท่ีต้องการ 
  3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2) พัฒนาเครือข่ายผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 3) พัฒนาผู้เรียนให้สื่อสารกับนานาชาติได้อย่างน้อยสองภาษา 
 4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  3.2 ด้านคุณภาพครู 
 1) ครูพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี 
 2) ครูพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 3) น าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) พัฒนาครูเชิงระบบ 
 5) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3 ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
 1) ผู้บริหารพัฒนาตนเองด้านเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานในการบริหาร 
 2) ผู้บริหารพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 4) ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
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3.4 ด้านคุณภาพบริหารจัดการ 
 1) พัฒนาระบบการสร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) พัฒนาระบบบริหารเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
  4) ลดความเหลื่อมล้ า 
  3.5 ด้านคุณภาพความสัมพันธ์กับชุมชน 
  1) สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือช่วยสร้างความพร้อมของผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ 
 2) สร้างเครือข่ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพ่ือความร่วมมือและลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านคุณภาพการศึกษา 
4. Results รู้และวัดผลได้อย่างไรว่าผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ 
    ตามเป้าประสงค์ (Goals) และความมุ่งม่ันที่ต้องการ (Aspirations) ซึ่งได้ก าหนดไว้ เช่น 
  4.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรยีน  
 1) ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ได้อย่างน้อยสองภาษา  
  2) ร้อยละ 80 ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3) ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สอบผ่าน O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 
 4) ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพครู   
 1) ร้อยละ 90 ครูสามารถสร้างนวัตกรรมและท าวิจัยในชั้นเรียนได้  
 2) ร้อยละ 90 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างน้อยสองภาษา 
 3) ร้อยละ 90 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันต่อเหตการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) ร้อยละ 100 ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 
  4.3 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
 1) ร้อยละ100 บริหารโรงเรียนโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล 
 2) ร้อยละ100 ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารโรงเรียน 
 3) ร้อยละ100 ผู้บริหารผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเด่น 
  4.4 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  
 - สามารถบริหารจัดการระบบดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรการ และการประเมินนิเทศติดตาม 
  4.5 ผลลัพธ์ด้านคุณความสัมพันธ์กับชุมชน  
  1) สามารถช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน ตามที่ชุมชนต้องการ 
  2) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 3) มีเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 
  4) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา สร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ 
 
  

พันธกิจ 
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน จัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
           3. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทุกสาระวิชาและการบริหาร 
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
ร้อยละ 100 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
          5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยใช้ผลงานวิจัย 
          6. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน มีคุณภาพ  
เชิงระบบในการบริหารเน้นในหลักธรรมาภิบาล 
 
 

กลยุทธ์  
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้นและนโยบายการพัฒนา  
 1. การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ผ่านการอบรมในการใช้เทคโนโลยีและน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. มีภาคี หรือเครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภาคีร่วมกัน 
 4. มีการวิจัยและน าผลงานวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและน าเอาความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนหลักของการใช้ชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียง 
 6. มีการบริหารเชิงระบบบนหลักธรรมการภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 81 โรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ท า
ให้ผล O-NET สูงขึ้น 
 3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบภาคี
และเครือข่าย 
 4. มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  
 5. ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการน าเอารายวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ควบคู่
ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โรงเรียนมีคุณภาพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยมหลัก ( Core Values) ประกอบด้วย  2 S 3 C ดังต่อไปนี้ 
 Smart Organization :   องค์กรอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและการให้บริการ 
             อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Service Excellence  :  เป็นเลิศด้านบริการมีจิตส านึกการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี 
     ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 Collaboration         : ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมกันเป็นทีม 
 Communication      : ความสามารถในการสื่อสาร ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใช้ภาษาอังกฤษ 
 Crystal Clear          : การท างานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
จุดเน้นและนโยบายในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

วิสัยทัศน์ : สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างพลังสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีจิตสาธารณ มีคุณธรรมมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ   
ที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ตามศาสตร์พระราชา 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส านึก ความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาการศึกษาสู่สากล 
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 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา  
 5. พัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล   
ที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 6. สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เชื่อมไทย เชื่อมโลก พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม 
 2. เด็ก มีวินัย รับผิดชอบซื่อสัตย์ มีทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจสังคม มีเป้าหมายอาชีพ มีงานท า  มีจิตอาสา 
 3. ผู้บริหารและครู เป็นคนดี มีส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง กล้าหาญทางจริยธรรม                           
 4. Transformative learning. Learning by doing. Project base learning. สอนให้คิดวิเคราะห์  
 5. ใช้ ICT – Eng. ไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. โรงเรียนนวัตกร โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 7. พัฒนาระบบการบริหารที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ที่มีขีดสมรรถนะสูง AAR  
 8. ส านักงาน สะอาด สวย สดชื่น ร่มรื่น ทันสมัย ปลอดภัย สวนสวยโรงเรียนงาม  
 9. สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เชื่อมไทย เชื่อมโลก พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 10. โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงกัน        
เป้าหมายของการจัดการศึกษา : STEAM 
ภารกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา  
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1) โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  2) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (การเรียนการสอน วิชา individual study : IS)  
  3) โครงการการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21   
 2. การพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
  2) โครงการการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21  
  3) โครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พัฒนาครู คูปองครู  
 3. การพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน  
  1) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  2) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
  3) โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC School) 
  4) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และสถานศึกษาพอเพียง / สวนพฤกษศาสตร์ 
  5) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ) 
   - กายภาพ (สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และปลอดภัย) 
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ระบบการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอนและเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง  
ของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์           
การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ      
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรม       
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย          
และนวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6         การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การส่งเสริม  
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
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ส่วนที่ 4  
กรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามภารกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29      
จึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบบริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งบพ้ืนฐาน) กรอบวงเงิน 5,000,000 บาท (เป็นงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบ
บริหารงานพ้ืนที่การศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป             
ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระงาน เพ่ือกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน 
ประกอบด้วย ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านัก       
ที่ดูแลในส่วนของยุทธศาสตร์ และนโยบาย ซึ่งเป็นงบประมาณตามผลผลิต โครงการ/กิจกรรม เทียบเท่าผลผลิต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.         
ถึงจะด าเนินการตามโครงการได้) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ รายการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบพ้ืนฐาน 
งบพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 

ส่วนที่ 1 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 
1 งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 40,000  40,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากร สพม.29 500,000  500,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง) 100,000  100,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000  100,000 
5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลง/น้ ามันหล่อลื่น 230,000  230,000 
6 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสถานที่ 400,000  400,000 
7 ค่าวัสดุส านักงาน 500,000  500,000 
8 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ 2,000  2,000 
9 ค่าประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน 100,000  100,000 
10 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  100,000  100,000 
11 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต สพม.29 (เดือนละ 10,700 บาท) 128,400  128,400 
12 พัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ 80,000  80,000 
13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/น้ าประปา/ไปรษณีย์/โทรศัพท์) 500,000  500,000 
14 พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 300,000  300,000 
15 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (9+1 คน) 1,140,000  1,140,000 
16 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพร.) 20,000  20,000 
17 ประชุมบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (2 ครั้ง) 15,000  15,000 
18 ด าเนินการจัดสอบพนักงานราชการ/ลูกจ้าง 50,000  50,000 
19 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 20,000  20,000 
20 งบส ารองจ่าย ปี 2562 (ภาระงานของกลุ่ม/หน่วย) 574,600  574,600 
21 ศิลปหัตถกรรม 2562 100,000  100,000 

รวมงบประมาณส่วนที่ 1 5,000,000  5,000,000 
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ที ่ รายการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบพ้ืนฐาน 
งบพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 

ส่วนที่ 2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล 
           ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง - 937,780 937,780  
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 115,350 2,648,940 2,764,290 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
- 161,370 161,370 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 120,000 490,000 610,000 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
20,000 - 20,000 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

470,580 994,470 1,465,050 

รวมงบประมาณส่วนที่ 2 725,930 5,232,560 5,958,490 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( จ าแนกตามกลุ่ม ) 
 

ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

กลุ่มอ านวยการ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ my office 
82,150  6 น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน  

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 

 1,717,240 2 นางณัฐธภา ตรงดี 
นายสมรุศ หรูจันทร์ 
น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบ
อัตนัยในการวัดและประเมินผลผู้เรียน  

85,350  2 นางณัฐธภา ตรงดี 
นายสมรุศ หรูจันทร์ 
น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 

3 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง 
(Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 39,770 3 น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 
น.ส.ผ่องศรี สมยา 

4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 

141,300  6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

5 อบรมปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (Communicative Language  
Teaching : CLT) ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)      

 121,600 3 นางจิรา ลังกา 
น.ส.จามรี เช้ือชัย 

6 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

 726,900 2 นางจิรา ลังกา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

7 การสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

 74,800 2 นางจิรา ลังกา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

8 นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และประเมินมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

84,200  6 นางวาสนา ไชยรัตน ์
น.ส.จามรี เช้ือชัย 

9 การวิจัย ส่งเสริมและพัฒนา Content 
Online 

 - 5 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี 
น.ส.กชพร พันธ์ศิร ิ

10 การบูรณาการ ICT ในการนิเทศ  39,840 6 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี 
น.ส.กชพร พันธ์ศิร ิ

11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ.  - 1 น.ส.ผ่องศรี สมยา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม
โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

 24,500 6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 
น.ส.ผ่องศรี สมยา 

13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning 
 

 30,980 6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 
น.ส.ผ่องศรี สมยา 

กลุ่มนโยบายและแผน 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนา

การศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ  

41,100  6 นายส าเนยีง ค าโฮม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลด้าน
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
สังกัด สพม.29 

37,650  6 นายส าเนยีง ค าโฮม 
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง 
น.ส.อรณา ศรสีมุทร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
1 แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
“สพม.๒๙ เกมส์” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

100,000  4 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

2 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                            
ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

20,000  6 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

3 การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะ 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

30,000 130,000 2 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์

4 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 800,000 1 นางนิภาภร ชลการ 

5 “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 400,000 4 นางนิภาภร ชลการ 

6 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 

 50,000 4 นางนิภาภร ชลการ 

7 ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 11,450 1 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

8 สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 26,330 1 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

9 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการจบการศึกษา ปพ.3  

 100,000 1 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

10 การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น     
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

20,000  4 นางนิภาภร ชลการ 
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

11 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000  5 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

12 แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง  
และเด็กออกกลางคัน 

 20,000 6 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

13 การด าเนินงานรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 40,000 4 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มกฎหมายและคดี/หน่วยตรวจสอบภายใน 
1 ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

บริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
ในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29  

64,180  6 นายธนเดช บุญจรัส 
นายสมโภชน์ ขันทอง 
นางพรทิพย์ นัยเนตร 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
1 พัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบ  

VDO Conference 
 879,150 6 นางธัญดา บรรเรืองทอง 

นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ.  - 1 น.ส.ผ่องศรี สมยา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 800,000 1 นางนิภาภร ชลการ 

3 ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 11,450 1 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

4 สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 26,330 1 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

5 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการจบการศึกษา ปพ.3  

 100,000 1 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 

 1,717,240 2 นางณัฐธภา ตรงดี 
นายสมรุศ หรูจันทร์ 
น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบ
อัตนัยในการวัดและประเมินผลผู้เรียน  

85,350  2 นางณัฐธภา ตรงดี 
นายสมรุศ หรูจันทร์ 
น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 

8 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

 726,900 2 นางจิรา ลังกา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

9 การสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

 74,800 2 นางจิรา ลังกา 
นายธนา ธุศรีวรรณ 

10 การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะ 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

30,000 130,000 2 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์

11 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง 
(Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 39,770 3 น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 
น.ส.ผ่องศรี สมยา 

12 อบรมปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (Communicative Language  

 121,600 3 นางจิรา ลังกา 
น.ส.จามรี เช้ือชัย 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

Teaching : CLT) ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)      

13 แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
“สพม.๒๙ เกมส์” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

100,000  4 นางนิภาภร ชลการ 
น.ส.ทมิตา ไชยศร ี

14 “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 400,000 4 นางนิภาภร ชลการ 

15 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 

 50,000 4 นางนิภาภร ชลการ 

16 การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น     
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

20,000  4 นางนิภาภร ชลการ 
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

17 การด าเนินงานรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 40,000 4 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์

18 การวิจัย ส่งเสริมและพัฒนา Content 
Online 

 - 5 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี 
น.ส.กชพร พันธ์ศิร ิ

19 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000  5 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ my office 

82,150  6 น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 

21 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 

141,300  6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 

22 นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และประเมินมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

84,200  6 นางวาสนา ไชยรัตน ์
น.ส.จามรี เช้ือชัย 

23 การบูรณาการ ICT ในการนิเทศ  39,840 6 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี 
น.ส.กชพร พันธ์ศิร ิ

24 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม
โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

 24,500 6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 
น.ส.ผ่องศรี สมยา 

25 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน

 30,980 6 นายพิชัย ญาณศิริ 
น.ส.สุกานดา ธิมา 
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ที ่ โครงการ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ยุทธ 

ศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ 
งบพื้นฐาน 

 
งบพัฒนาฯ 

ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning 
 

น.ส.ผ่องศรี สมยา 

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ  

41,100  6 นายส าเนยีง ค าโฮม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลด้าน
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
สังกัด สพม.29 

37,650  6 นายส าเนยีง ค าโฮม 
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง 
น.ส.อรณา ศรสีมุทร 

28 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                            
ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

20,000  6 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

29 แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง  
และเด็กออกกลางคัน 

 20,000 6 นางนิภาภร ชลการ 
นางณิรชา ทิณพัฒน ์
นางนัฐมนตร์ สดุาบุตร 

30 ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
ในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29  

64,180  6 นายธนเดช บุญจรัส 
นายสมโภชน์ ขันทอง 
นางพรทิพย์ นัยเนตร 

31 พัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบ  
VDO Conference 

 879,150 6 นางธัญดา บรรเรืองทอง 
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง 

 

หมายเหตุ : 
 1. การใช้งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เสนอให้ใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
 2. งบจ้างบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ้างตามงบประมาณที่ให้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
               *3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลตามนโยบาย จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ จะด าเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิม 
                   *4. โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายสภาพบริบท และการจัดสรรงบประมาณ ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
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ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงานอัตโนมัติ (My Office) กับการบริหารส านักงานไร้กระดาษ 
สนองกลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ  
  1. นางสาวพรทิพย์  น้อยแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  2. นางสุภาภรณ์  กัญญะลา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยน าระบบส านักงานอัตโนมัติ มาใช้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมี
การสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากร บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู
ธุรการโรงเรียนซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาส านักงานให้มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงานอัตโนมัติ (My Office) กับการบริหาร
ส านักงานไร้กระดาษขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูธุรการ 
สามารถน าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึก ประมวลผลจัดเก็บข้อมูล จัดท ารายงานตลอดจนการ
บันทึกเสนอหนังสือราชการของบุคลากร ก าหนดจัดอบรม ผู้บริหารโรงเรียน ครูธุรการ จ านวน 162 คน ในวันที่  
28 ตุลาคม 2561 สถานที่ ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี    
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 56 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาระบบส านักงานอิเลกทรอนิคส์ (My Office) และการบริหารส านักงานไร้กระดาษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือความสะดวกเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด      
     2.2 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 
     2.3 สามารถค้นหาเอกสารหรือหนังสือราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
     2.4 เพ่ิมความสามารถในการท างานโดยสามารถใช้งานระบบได้ทุกท่ีทั่วโลก 
     2.5 ท าให้องค์กรและโรงเรียนมีระบบที่ทันสมัยเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นผู้น าของการท างาน 
ในระบบส านักงานอัตโนมัติได้ 
     2.6 ผู้บริหารสามารถสั่งการหนังสือแต่ละฉบับผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ 
     2.7 ประหยัดทรัพยากรกระดาษ 
 
3. เป้าหมาย 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ระบบส านักงานอิเลกทรอนิคส์ (My Office) และการบริหารส านักงานไร้กระดาษ สพม.29 เพ่ือความสะดวก
เกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด 
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4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ/ธุรการ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ W-CSS 
     4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารส านักงาน และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 29 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และน าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึก ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล
จัดท ารายงาน ตลอดจนการบันทึกเสนอหนังสือราชการของบุคลากร 
                4.3 ด าเนินตามแผนงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
                4.4  นิเทศติดตาม ประเมินผลพร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะท างาน ตุลาคม 2561  น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 
นางสุภาภรณ์ กัญญะลา 
กลุ่มอ านวยการ 
 

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณ
และระบบเล็คทรอนิคส์ ผู้บริหารสถานศึกษาและธุรการ
โรงเรียน  

28 ตุลาคม 2561 

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณ
และระบบเลกทรอนิคส์ บุลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในวันที่ 29  ตุลาคม 2561 

29 ตุลาคม  2561 

4. นิเทศ ติดตาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2561 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
      วันที่ 28 ตุลาคม 2561  จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครูธุรการ จ านวน 162 คน ใน สถานที่  
ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

วันที่ 29 จัดอบรมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 56 คน ณ ห้องประชุมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
6. งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  82,150 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้อบรม  (ผอ.ร.ร.และ 

ครูธุรการ ร.ร.) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 จ านวน 162 คน 
และคณะท างาน 10 คน รวม 172 คน ๆละ 150 บาท  
(150x172x1) 

 25,800  25,800 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
บุคลากรในสังกัด สพม.29 ในวันที่ 29  ตุลาคม 2561 
จ านวน 60 คน ๆ ละ 150 บาท  (150x60) 

 9,000  9,000 
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3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คนจ านวน 2 วัน ชม.ละ 
600 บาท  
(6ชม.x600 x 2 คน x2วัน=14,400บาท)  

14,400   14,400 

4. ค่าพาหนะของวิทยากร 1 ท่าน เที่ยวละ 4  เที่ยว   8,000  8,000 
5. ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 3  คืนๆละ 650 บาท  19,50  1,950 
6. ค่าจัดจ้าง (เอกสารประกอบการอบรม)  

 -คู่มือผู้อ านวยการโรงเรียน และธุรการโรงเรียน  20  หน้า   
จ านวน  172  คน  
  -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/คูมือส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่เฉพาะ  จ านวน  48  หน้า  จ านวน  56  คน 

  8,000 8,000 

7. ค่าจัดจ้างท าโปรแกรมอิเลกทรอนิคส์ (My Office)  15,000  15,000 
รวมทั้งสิ้น 14,400 59,750 8,000 82,150 

ขอถั่วจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

7. การประเมินผล     
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้ 

7.1 ด้านผลผลิต 
      7.1.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน , ข้าราชการครู 
และบุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจใน     
งานสารบรรณ และระบบอิเลกทรอนิคส์ My Office 
น ามาใช้ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน มีระบบที่ทันสมัยเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็น
ผู้น าของการท างานในระบบส านักงานอัตโนมัติได้ 
ได้รับข่าวสารได้ทันท่วงที  
     7.1.2 ร้อยละบุคลากรของ สพม.29 พึงพอใจ 
ในการใช้งานสารบรรณ ระบบอิเลกทรอนิคส์  
My Office  

 
95 % 

 
 
 
 
 
 

95 % 

 
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานลด
ค่าใช้จ่ายลง  
 
 
 
 
ตอบแบบสอบถาม 
 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     8.1  บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณ และระบบอิเลกทรอนิคส์ 
     8.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ท าให้องค์กรและโรงเรียนมีระบบที่
ทันสมัยเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นผู้น าของการท างานในระบบส านักงานอัตโนมัติได้ 
    8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับข่าวสารได้ทันท่วงที 
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ชื่อโครงการ  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2561 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางณัฐธภา  ตรงดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายสมรุศ  หรุจันทร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  3. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภาระหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ จัดสอบ
ระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพ่ือโรงเรียนจะได้น าผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน หรือน าไปใช้
ในวัตถุประสงค์อ่ืนการจัดสอบครั้งนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความส าคัญ
ในการบริหารเวลาในการท าข้อสอบของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าข้อสอบแยกฉบับตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และได้ระบุเวลาที่ใช้สอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-
NET) หมายถึง การทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551จ านวน 51 มาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีการทดสอบครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นศูนย์สอบของเขตพ้ืนที่ มีหน้าที่หลัก ในการ
ประสานกับสถาบันทดสอบฯ และด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบฯ ก ากับ ติดตาม 
การส่งข้อมูลของโรงเรียนการก าหนดสนามสอบ และด าเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบให้โปร่งใส 
ได้มาตรฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 2.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 2.3 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 2.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดควรพัฒนาเร่งด่วนมาวางแผน
ปรับปรุง แก้ไขต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 29 จาก 81 โรงเรียน จ านวน 11,926 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
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 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 29 ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. วิธีด าเนินงาน 

5. งบประมาณ 
     (   ) เงินงบประมาณ  (   ) เงินอุดหนุน      () เงินนอกงบประมาณ จ านวน 1,717,240 บาท 
      (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน.-) 

 
กิจกรรม 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

1.ค่าตอบแทนประธานศูนย์สอบ  5,000 - - 
2.ประชุมเตรียมการคณะ 
กรรมการจัดสอบ 
ระดับศูนย์สอบ 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 20คน x 220บาท x 2วัน 
-ค่าตอบแทนคณะท างาน 20คน x 

 
 

12,000 

8,800 
 
 

 
 
 

ที ่ รายการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
1 โรงเรียนแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประจ าสนามสอบมายังศูนย์สอบ (เขตพ้ืนที่)  พ.ย. 61 
2 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ คณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ผา่นเว็บไซต์ 

onet2560.esdc.go.th และแก้ไข(กรณีที่ผดิ) โดยส่งข้อมูลแกไ้ขท่ีอีเมล์onet2560@esdc.go.th 
 ธ.ค.61 

3 ศูนย์สอบ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ  ม.ค. 62 
4 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 5 ม.ค. 62 
5 โรงเรียน แจ้ง เพ่ิม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 5-15 ม.ค. 62 
6 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 20 ม.ค. 62 
7 ศูนย์สอบ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์  ม.ค. 62 
8 ศูนย์สอบ จัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ และคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ ม.ค. 62 
9 ศูนย์สอบ ส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบให้สนามสอบ 9-11 ม.ค. 62 
10 ศูนย์สอบ ส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET และ DVD การจัดสอบ ให้สนามสอบ 19-21 ธ.ค. 61 
11 สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ ม.ค. 62 
12 สทศ.จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไปยังศูนย์สอบ 23-31 ม.ค. 62 
13 สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ วันสอบ 
14 วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2-3 ก.พ. 62 
15 สนามสอบส่งกล่องกระดาษค าตอบให้ศูนย์สอบ วันสอบ 
16 ศูนย์สอบส่งกล่องกระดาษค าตอบให้ สทศ. (ตามก าหนดการที่ สทศ. แจ้งศูนย์สอบ) 4-8 ก.พ. 62 
17 ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niets.or.th 25 มี.ค. 61 
18 ส่งรายงานสรุปการจัดสอบฯ และสรุปค่าใช้จ่าย ให้ สทศ. ทางไปรษณีย์ 3 เม.ย 62 
19 จัดท ารายงานวิเคราะห์คะแนนและประมวลผลการสอบ 

ของโรงเรียนในสังกัด สพม.29 และเผยแพร่ 
พ.ค. 61 
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กิจกรรม 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

300 บาท x 2 วัน 
-ค่าพาหนะเหมาจ่าย 10คน x 500 บาท 
-ค่าท่ีพัก7 คน x 1 คืน ๆ ละ 500 บาท 

 
 

 
5,000 
3,500 

 
 
 

3.จัดประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือชี้แจงการจัดสอบ2จุด 
จุดที่ 1อุบลราชธานี200คน 
จุดที่ 2อ านาจเจริญ100คน 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 300 คน x 220 บาท x 2 วัน 
-ค่าพาหนะ 300คน (เหมาจ่ายคนละ 300) 
-ค่าตอบแทนคณะท างาน 20 คน x 
300 บาท x 2 วัน 
-ค่าสถานที่ 2 จุดๆละ 1,500 บาท 

 
 

 
12,000 

66,000 
 

90,000 
 
 

3,000 

 
 
 

4. ประชุมคณะกรรมการระดับ 
ศูนย์สอบ(กรรมการ รับ-ส่ง 
แบบทดสอบ/กระดาษค าตอบ) 
และกรรมการนิเทศ ติดตาม 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ 
เครื่องดื่ม 50คน x 220  บาท x 1 วัน 
-ค่าพาหนะ 50 คน (เหมาจ่ายคนละ 300) 

 
 
 

11,000 
 

15,000 

 
 
 
 

5. รับแบบทดสอบจาก สทศ. 
 

-ค่าตอบแทนคณะท างาน 
20คน x 300 บาท x 1 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ 
เครื่องดื่ม 20คน x 220 บาท x 1 วัน 

6,000 
 
 

 
 
4,400 

 
 
 
 

6. จ่ายแบบทดสอบให้สนามสอบ 
และรับกระดาษค าตอบจาก 
สนามสอบ 

-ค่าตอบแทนคณะท างาน 
20คน x 500 บาท x 2 วัน 
-ค่าท่ีพัก 15 คน x 500  วัน x 2 คืน 

20,000 
 
 

 
 

15,000 

 
 
 

7. รับแบบทดสอบ และส่ง 
กระดาษค าตอบระหว่าง 
สหวิทยาเขตกับศูนย์สอบ 

-ค่าพาหนะ 26คนรวมระยะทาง 
(5,120 กิโลเมตร x 5 บาท) 
 
-ค่าตอบแทนคณะท างาน 
26คน x 500 บาท x 2 วัน 
-ค่าท่ีพัก 26คน x 500 บาทx 2 คืน 

 
 
 

26,000 
 

25,600 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 

8. ค่าใช้จ่ายสนามสอบ 
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 
 

-ค่าพาหนะ รับ- ส่ง แบบทดสอบ และ 
กระดาษค าตอบ  โรงเรียนกับ 
สหวิทยาเขต(1,966 กม. จ านวน 8 เที่ยว 
รวม15,728 กิโลเมตร x 5 บาท) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
-ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ 
(81 คนๆละ 1,900 บาท) 
-ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบ 81คน 
(81 คนๆละ 500 บาท x 2 วัน) 

 
 
 
 
 

153,900 
 

81,000 
 

78,640 
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กิจกรรม 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

-ค่าตอบแทนกรรมการกลาง 153คน 
(153 คนๆละx 450 บาท x 2 วัน) 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ 
860คน x 450 บาท x 2 วัน 
-ค่าตอบแทนนักการภารโรง 
58คน x 200 บาท x 2 วัน 
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
15 คน x 450 บาท x 2 วัน 

137,700 
 

774,000 
 

23,200 
 

13,500 

9. คณะกรรมการนิเทศ  
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

-ค่าพาหนะ18คน 6 สาย(สายละ 1,000 บาท) 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
18คน x 500 บาท x 2 วัน 

 
18,000 

6,000 
 
 

 
 
 

10. วัสดุ-อุปกรณ์    10,000 
11. สรุป สังเคราะห์ ประมวลผล 
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม20คน x 220  บาท x 5 วัน 
-ค่าพาหนะ 20คน(เหมาจ่ายคนละ 500) 

 
 
 

22,000 
 

10,000 

 
 
 

12. ถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม รายงายคะแนนผลการผลการสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2560  จ านวน 150  เล่ม 

 
 

5,000  
 

13. ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ -เกียรติบัตร  10,000  
14. นิเทศเตรียมความพร้อมก่อน
วันสอบ (ช่วงเดือนมกราคม 2562) 

- ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์และ 
  คณะกรรมการนิเทศ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

- 40,000 - 

รวมเงิน 1,262,300 444,940 10,000 
รวมทั้งสิ้น 1,717,240 

ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. การด าเนินการของสนามสอบ อาจไม่เรียบร้อย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2. คณะกรรมการประจ าสนามสอบ ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานของสนามสอบ ให้ชัดเจนตามแนวทางท่ีศูนย์สอบก าหนด 
 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจ าสนามสอบ โดยศูนย์สอบ 
 

7. ตัวช้ีวัดค่าความส าเร็จของโครงการ 
 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 29 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 
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 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ตามมาตรฐานการทดสอบในระดับดีมาก และสรุปรายงานผลการทดสอบ 
ให้โรงเรียนในสังกัดตามก าหนดเวลาในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ 
แบบติดตาม 
ประเมินผล 

ช่วงเวลา 

-ประชุมชี้แจง โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ประชุม/อบรม แบบประเมิน มกราคม 
-สนามสอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ประชุม/อบรม แบบประเมิน มกราคม 
-ตรวจเยี่ยม ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ นิเทศ แบบติดตาม วันสอบ 
-รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประชุมสรุป แบบรายงาน พฤษภาคม 

 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 และ    
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น  
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ตามมาตรฐานการทดสอบในระดับดีมาก และสรุปรายงานผลการ
ทดสอบ ให้โรงเรียนในสังกัดตามก าหนดเวลาในเดือนพฤษภาคม 2562 
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ชื่อโครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบอัตนัยในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1. นางณัฐธภา  ตรงดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   2. นายสมรุศ  หรุจันทร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   3. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545,2553) ได้ระบุไว้ในหมวด
ที่ 4 มาตรา 24 ถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ แก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง  คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  
          ปัจจุบันการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกผูกขาดโดยการบอกของครู ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการฝึกทักษะการ
คิด และไม่สามารถต่อยอดความรู้ต่าง ๆ ได้ การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคิดด้านอ่ืน ๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิด เข้าใจความเป็นมาของ
เหตุการณ์ เพ่ือน ามาตัดสินใจแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ได้ถูกต้อง ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญก็คือ ครู ดังนั้นครูจึง
ควรท าความเข้าใจและน ากระบวนการคิดวิเคราะห์มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลให้กับผู้เรียนซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ครูยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องจัดการ
เรียนการสอน และวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และการวัดผลด้วยแบบทดสอบอัตนัย 
สามารถใช้วัดผลเพ่ือการให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความคงทน และสามารถน ามาปรับใช้กับบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าแบบทดสอบอัตนัยไปใช้วัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐาน ตามตัวชี้วัด
ส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดชั้นสูง 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการประชุม            
เชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบอัตนัย 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 29 ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าข้อสอบอัตนัยมาใช้วัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณ 

() เงินงบประมาณ 85,350 (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   

กิจกรรม รายการจ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสด ุ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ       
  15 คน x 170 บาท  

 2,550  
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ข้อสอบอัตนัย  

- ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 6 คน คนละ 6 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
จ านวน 180 คน x 340 

21,600 
 
 

 
 

61,200 

 
 
 
 

รวมเงิน 21,600 63,750  
รวมทั้งสิ้น 85,350 

ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ครูไม่น าข้อสอบอัตนัยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

ที ่ รายการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
1 สพม.29 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบอัตนัย 16-19 ต.ค.61 
2 สพม.29 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 7-11  ม.ค. 62 
3 คณะกรรมการด าเนินงาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ข้อสอบอัตนัย 14-15  ม.ค. 62 
4 คณะกรรมการด าเนินงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ข้อสอบอัตนัย 15-31  ม.ค. 62 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ประชุมปฏิบัติการการน าข้อสอบอัตนัย ให้ ถูกต้อง ชัดเจนตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด 
  2. โรงเรียนประชุมชี้แจงการน าข้อสอบอัตนัยไปใช้ 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าความส าเร็จของโครงการ 
 ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 สามารถใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ได้ร้อยละ 100 
 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 
ประเมินผล 

ช่วงเวลา 

-ประชุมชี้แจง คณะกรรมการท างาน ประชุม/อบรม แบบประเมิน มกราคม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อสอบอัตนัย ประชุมปฏิบัติการ แบบประเมิน มกราคม 
-ตรวจเยี่ยม ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ นิเทศ แบบติดตาม มกราคม 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประชุมสรุป แบบรายงาน มกราคม 

9.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 29 เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อสอบอัตนัย ร้อยละ 100 และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
น าข้อสอบอัตนัยไปใช้วัดและประเมินผลผู้เรียน  

 2) โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบอัตนัย ได้ตามมาตรฐานการทดสอบในระดับดีมาก 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) 
  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวผ่องศรี  สมยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545,2553) ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
มาตรา 24 ถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็นท า
เป็น รักการอ่านและ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

           การจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในทุก ๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่เป็นวิชาหลัก หรือด้านทักษะทางสังคมการเรียนรู้แบบกลุ่ม และการเรียนแบบลง
มือท าเพ่ือเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางเท่านั้น มีหน้าที่กระตุ้น
ความใคร่รู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และเพื่อปรับใช้ในทักษะของชีวิตประจ าวัน การเรียน
โดยสามารถน ามาปรับใช้ในวิถีของการด ารงชีวิตในสังคมได้ และในยุคที่ไร้เส้นแบ่งของการศึกษา ทุกคนต่าง
ได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย การจัดการศึกษาหรือแผนการสอน
ส าหรับผู้เรียนยุคนี้จึงต้องอาศัย สื่อที่ทันสมยัเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนและ
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจสูงสุด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนจะต้องมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน ลดภาระของครูผู้สอน ลดความต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    
มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ ช่วยให้โรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือน
จริง (Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ครูสามารถสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ 
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 2.2 เพ่ือให้โรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดส าคัญใน
หลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดชั้นสูง 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

3.1 ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 จาก 81 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้ารับการ
พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) 

เชิงคุณภาพ 

3.2 ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) 
สามารถสร้างสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ 

4. วิธีด าเนินงาน 

5. งบประมาณ 

    () เงินงบประมาณ 39,770 บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   

 

กิจกรรม 
รายการจ่าย 

งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ       
 15 คน x 170 บาท  

 
- 

 
2,550 

 
- 

ที ่ รายการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1 
สพม.29 จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง               
(Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์   

16-19 ต.ค.61 

2 
สพม.29 แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ 
เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

7-11 ม.ค. 62 

2 สพม.29 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 7-11 ม.ค. 62 

3 
คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง 
(Augmented Reality, AR) 

14-31 ม.ค. 62 

4 
คณะกรรมการด าเนินงานสรุปผลการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง 
(Augmented Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์    

 1 -16 ก.พ. 62 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     62   
 

 

 

กิจกรรม 
รายการจ่าย 

งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2. อบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 
3 มิติ เสมือนจริง (Augmented 
Reality, AR) เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

- ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 6 คน คนละ 
6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ
จ านวน 180 คน x 170 

21,600 
 

30,600 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

รวมเงิน 37,220 2,550  
รวมทั้งสิ้น 39,770 

ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ครูไม่สามารถสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง (AR) ได้ 
 2. ครูไม่น าความรู้ที่ได้รับไปสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง (AR) 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. อบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) แบบเข้มข้น 
 2. กลุ่มนิเทศฯ ร่วมมือกับโรงเรียนติดตามการน าสื่อ 3 มิติเสมือนจริง (AR) ไปใช้งาน 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าความส าเร็จของโครงการ 

1) ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สามารถสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality) ได้ร้อยละ 100 

2) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ด าเนินการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ได้ตามมาตรฐานการการ
สร้างสื่อ และสรุปรายงานผลการพัฒนา  

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ช่วงเวลา 

-ประชุมชี้แจง คณะกรรมการด าเนินงาน ประชุม/อบรม แบบประเมิน มกราคม 
- อบรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ 
เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) 

ประชุม/อบรม แบบประเมิน มกราคม 

-ตรวจเยี่ยม ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์และ
ผู้บริหารของโรงเรียน 

นิเทศ แบบติดตาม มกราคม 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประชุมสรุป แบบรายงาน มกราคม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented 
Reality, AR) ร้อยละ 100 และสามารถสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ได ้
 9.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 29 ด าเนินการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง (Augmented Reality, AR) ได้ตามมาตรฐาน
การการสร้างสื่อการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นายพิชัย  ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวสุกานดา  ธิมา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีเจตนารมณ์
ในการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง (มาตร 39) และให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
น าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 47 
และ 48) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันนั้น แต่จากการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า โรงเรียนบางส่วนยังขาดการวางระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  การด าเนินงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมตามระบบ และประเมินคุณภาพแนวใหม่ที่เน้นการ
ประเมินแบบองค์รวมที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก    
 นอกจากนี้ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 การออกกฎกระทรวง เรื่อง การประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งในส่วนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 3 มาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวม
จ านวน 21 ประเด็นพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพภายในเป็นแบบองค์
รวม  อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดของการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ที่ให้ตอบค าถาม 3 ข้อ คือ 1) ปัจจุบันโรงเรียนมีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา  ระดับปานกลาง  ระดับดี  
ระดับดีเลิศ หรือกระดับยอดเยี่ยม ซึ่งในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมาย
ความส าเร็จ ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนก าหนดได้เองตามบริบทของโรงเรียนภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 2) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันระดับคุณภาพที่โรงเรียนประเมินตนเอง และ3) อธิบายวิธีการ
พัฒนาให้สามารถยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ด้วย 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมิน
แนวใหมม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบ                   
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ขึ้น โดยพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
สามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตามบริบทของตนเอง มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบครบวงจร โดยมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
ด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม  มีการประเมินความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแนว
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ใหม่ที่ประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgement) การประเมินโดยพิชญพิจารณ์หรือการ
ทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer review) การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment)และการ
ประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment)  มีการการน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา
และการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ  จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานอีกจ านวน 20 คน เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม จ านวน 
15 คน และจัดให้มีการน าเสนอผลงาน นิทรรศการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียน 12 แห่งที่
ได้รับรางวัล IQA AWARD ปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษาที่เข้มแข็งมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 2.เพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3.เพื่อแสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน IQA AWARD ปี 2561  
 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 20 คน ได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ     
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3. โรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 จ านวน 12 แห่ง แสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงเรียนในสังกัดอีก 69 โรงเรียน รวมจ านวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 เชิงคุณภาพ 
    1. โรงเรียนสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ ได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) การประเมินและตัดสินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ (expert judgement) การประเมินบนพ้ืนฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) การประเมิน
โดยพิชญพิจารณ์หรือการทบทวน โดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer review) มี เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ์
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เชิงลึก การวิเคราะห์ร่องรอย หลักฐาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.โรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 จ านวน 12 แห่ง แสดงผลงาน นิทรรศการ รูปแบบ(model)                  
การประกันคุณภาพการศึกษา ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตาม
บริบทของตนเอง มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบครบวงจร โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม  มีการประเมินความส าเร็ จ
ตามมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ และมีการน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 
1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 
ธันวาคม 
2561 

สพม.29 

2 จัดท าสื่อ เอกสาร เครื่องมือ ในการส่งเสริม พัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการแสดงผลงาน นิทรรศการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียน IQA AWARD ปี 2561  

มกราคม -
กุมภาพันธ์ 2562 

สพม.29 
 

3 จัดประชุมปฏิบั ติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 

มีนาคม 2562 ห้องประชุม 
สพม.29 

4 จัดสัมมนาปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

เมษายน 2562 
ห้องประชุม 

สพม.29 
5 จัดประชุมวิชาการแสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 
พฤษภาคม 2562 

ห้องประชุม 
สพม.29 

6 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2562 

ระบบ online 
และโรงเรียน 

ในสังกัด 
7 สรุปรายงานโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กันยายน 2562 สพม.29 
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5. งบประมาณ 
 จ านวน  141,300 บาท   () งบ สพม.29  (    ) งบ สพฐ.    (    )  อ่ืน ๆ ระบุ…………………  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการประเมินแนวใหม่ 
          แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธาน              
สหวิทยาเขต  ผู้ประเมินคุณภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในก.ต.ป.น.ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29         

 

- 

รวมงบประมาณกจิกรรมที่ 1 - 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าสื่อ เอกสาร เครื่องมือ ในการส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 การพัฒนา
มาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และการแสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของโรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 
          ท าสื่อ เอกสาร เครื่องมือต่างๆประกอบการด าเนินงาน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สัมมนาปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และประชุมวิชาการแสดงผลงาน 
นิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 
           -ค่าแผ่นซีดี พร้อมซองบรรจุซีดี  200 ชุดๆละ 10 บาท 
           -ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 20  รีมๆละ 150 บาท 
           -ค่าเอกสารประกอบการประชุม 200 ชุดๆละ 100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 บาท 
3,000 บาท 
20,000 บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 25,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 
          ป ระชุ มปฏิ บั ติ ก า ร พัฒนาการประกั นคุณภาพภาย ในของสถานศึ กษา                              
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 ให้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา รองผู้อ านวยการ สพม.29  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และศึกษานิเทศก์                        
          -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน  100  คนๆละ 170 บาท x1 วัน 
          -ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x1 คน 

 
 
 
 
 
 

17,000 บาท 
3,600 บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 20,600 บาท 
กิจกรรมที่ 4 จัดสัมมนาปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา          
          จัดสัมมนาปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่                  
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์   และศึกษานิเทศก์ 
          -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน  35  คนๆละ 170 บาท x 2 วัน 
          -ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 วัน      

 
 
 

11,900 บาท 
7,200 บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 19,100 บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมวิชาการแสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 
IQA AWARD ปี 2561 
           จัดประชุมวิชาการแสดงผลงาน นิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน IQA 
AWARD ปี 2561 ในระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น 12 โรงเรียน โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 2 คน ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ก.ต.ปน.ของ สพม.29 
          -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน  180 คนๆละ 170 บาท x 1 วัน 
          -ค่าพาหนะส าหรับผู้จัดนิทรรศการ  12 โรงเรียนๆละ 1,000 บาท   

 
 
 
 
 

30,600 บาท 
12,000 บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 42,600 บาท 
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
           - นิเทศ online และเยี่ยมนิเทศ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
          - ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 20 โรงเรียนๆละ 1,200 บาท   

 
 
 
 
 

24,000 บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 24,000 บาท 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานโครงการ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
            สรุปรายงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
การประเมินแนวใหม่ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
            - เอกสารรายงานผลโครงการ  100 ชุด ๆ ละ 100 บาท            
            - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ ของ สพม.29 

 
 
 

10,000 บาท 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7 10,000 บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 141,300 บาท 

(ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
      โรงเรียนยังขาดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประเมินแนวใหม่ ที่ต้องใช้
กระบวนการประเมินทั้งเชิงคุณภาพมากกว่าและเชิงปริมาณ มีการทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกันและตัดสิน
คุณภาพเพียงค่าเดียว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในการประชุมปฏิบัติการโดยใช้กรณีศึกษา มีการนิเทศ ติดตามส าหรับ 
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยศึกษานิเทศก์ประสานงานประจ าสหวิทยาเขต รวมทั้งแต่งตั้งคณะ                     
ผู้ประเมินคุณภาพของ สพม.29 ให้เป็นที่ปรึกษา แนะน าช่วยเหลือโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมินแนวใหม่ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการประกัน
คุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

- ร้อยละของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 100 

- ร้อยละของโรงเรียน IQA AWARD ปี 2561 ที่ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ 
ในการประชุมวิชาการ  

ร้อยละ 80 

- ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการเยี่ยมนิเทศการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 

 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. การจัดประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
2561 

-ประเมินกระบวนการจัด
ประชุมและความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการประชุม 

-แบบประเมินการประชุม 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

มีนาคม 
2562 

2. การจัดสัมมนา
ปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา          

-ประเมินกระบวนการจัด
สัมมนาและความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
-ประเมินความรู้ตามหลักสูตร
การสัมมนา 

-แบบประเมินการประชุม 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
-แบบทดสอบและแบบ
บันทึกพฤติกรรม 

เมษายน 
2562 

3. การจัดประชุมวิชาการ
แสดงผลงาน นิทรรศการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียน IQA AWARD ปี 
2561 

-ประเมินคุณภาพการน าเสนอ
ผลงาน 
-ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

-แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

พฤษภาคม 
2562 

4. นิเทศ ติดตาม                    
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน                  
ของสถานศึกษา                    
ตามกฎกระทรวง               
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

-ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับการนิเทศ 
 -รายงานผลการนิเทศ 

-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการนิเทศ 
-แบบรายงานผลการนิเทศ 

มิถุนายน- 
สิงหาคม 2562 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเข้มแข็ง ของ
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  2.  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพ IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นแบบอย่าง                      
เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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ชื่อโครงการ   อบรมปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language  
Teaching : CLT) ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู 
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)      

สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางจิรา  ลังกา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวจามรี  เชื้อชัย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลก และ
กลายเป็นทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน        
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในระดับ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้กรอบอ้างอิง
ทางภาษาของสภายุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักของประเทศ ทั้งในการออกแบบลักสูตร 
การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
นอกจากนี้นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน (พลเอกดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ) ยังก าหนดให้เร่งยกมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน    
ในการด าเนินนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมุ่งสู่
มาตรฐานสากล ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ
เรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจากการ
เน้นไวยากรณ์มาเป็นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามล าดับ และเป็นไป
ตามกรอบความคิดหลักของ CEFR ความรู้ที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะได้จากกการอบรมในโครงการนี้จะน าไปสู่
การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงการพัฒนา
ตนเองเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : 
CLT) ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)    
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) จ านวน  
90 คน  
 เชิงคุณภาพ 
               ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
จ านวน 90 คนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดกรอบการพัฒนา  มีนาคม 2562  
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนา จ านวน 15 ชั่วโมง  เมษายน 2562    
3. ด าเนินกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เมษายน 2562    
4. สรุปรายงานผล กรกฎาคม 2562  

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  121,600 บาท   

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการอบรม  
2.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันกรรมการและคณะท างานจ านวน 30 คน 
วันละ 120 บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน (120x30)  

3,600 

2.2 ค่าพาหนะกรรมการและคณะท างานจ านวน 30 คน ๆ ละ 600 เป็นเงิน (30x600) 18,000 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 21,600 

กิจกรรมที่ 2  อบรมปฏิบัติการ      
3.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันกรรมการและผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ 
จ านวน 120 คน คนละ 120 บาท/วัน จ านวน 2 วัน เป็นเงิน (120x120x2)  
3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 คน ๆ ละ 600 บาท/ชั่วโมง จ านวน 18 ชั่วโมง 
(3x12,00x18) 

28,800 
 

64,800 
 

3.4 ค่าพาหนะวิทยากรจ านวน 6 คน ๆ   6,000 
รวมงบประมาณกิจกรมท่ี 2 99,600 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 121,200 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง 
   ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดเนื่องจากมีงานอ่ืนแทรก 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    การบริหารจัดการเวลาในการด าเนินโครงการ   
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 100 

  
 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1.ความรู้ ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ  

ประเมินก่อน และหลัง
การอบรม 

แบบประเมิน ขณะอบรม  
(เมษายน) 

2.ความพึงพอใจของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อโครงการ 

ประเมินหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ ขณะอบรม 
(เมษายน) 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครผูู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม มีทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางจิรา  ลังกา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายธนา  ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมิน
อย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการ
ทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เห็นความส าคัญถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความสมดุล จึงด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม/กิจกรรม ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค ์
           1. เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           ครูผู้สอนในสังกัดจ านวน 500 คน ได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 เชิงคุณภาพ 
    ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที ่

จัดกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประธานศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนา  

17 ตุลาคม 2561 สพม.เขต 29 

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมด าเนินการ
พัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละศูนย์  

มีนาคม 2562  ศุนย์พัฒนา
วิชาการฯ 

3. นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม   

พฤษภาคม 2562 ศุนย์พัฒนา
วิชาการฯ 

  
5. งบประมาณ 
 จ านวน  726,900 บาท    

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงรับทราบหลักการ แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
ต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

     1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 70 คน ๆ ละ 170 
บาท/วัน จ านวน 1 วัน  

 

 

11,900 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 11,900 

กิจกรรมที่ 2 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ด าเนินการพัฒนาครูในแต่ละ
กลุ่มสาระตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละศูนย์ 

  

2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ศูนย์กลุ่มสาระฯจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฯ ละ 35,000 
บาท จ านวน 13 ศูนย์ เป็นเงิน  

455,000  

2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศูนย์กลุ่มสาระฯจังหวัดอ านาจเจริญ ศูนย์ฯ ละ 20,000 บาท 
จ านวน 13  ศูนย์ เป็นเงิน 

260,000 

  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 715,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 726,900  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

       ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม พัฒนาครูไม่ตรงกับความต้องการจ าเป็นใน
การน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม สอบถามความต้องการ จ าเป็นในพัฒนาครู 

ก่อนด าเนินการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นใน  
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น  

2. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ร้อยละ 3  

ร้อยละ 80 
 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา 
1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สอบถามครูผู้รับผิดชอบ แบบสอบถาม สิงหาคม 2562 
2. ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูผู้สอน  

ประเมินครูผู้เข้ารับการอบรม  แบบประเมิน  สิงหาคม 2562 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. ระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
 2. ครูผู้สอนมีความความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ   การสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางจิรา  ลังกา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายธนา  ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551             
ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2552 และให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ใน            
ปีการศึกษา 2553 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  เพ่ือเชื่อมโยง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่ นสู่การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ตามแผนการ
บริหารการศึกษาโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน ในการจัดการศึกษาเพ่ือมีงานท าเน้นการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และมีทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมี
งานท า โดยก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่ดี และมีมีเจตตคิต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการการสร้าง
และพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น
และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
           2.2 เพ่ือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าด้านอาชีพเกษตรกรรม การถนอมอาหาร
และอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและเป็นพ้ืนฐานอาชีพที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 
           2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
             1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ครูผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วมโรงเรียนละ 1 คน 
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     2. โรงเรียนมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและบริบทของสถานศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่น ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนน ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมคีุณภาพ 
 

 4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

1. ประชุมคณะท างานจัดท า กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 2 วัน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูทุกโรงเรียน ๆ ละ 2 คน 2 วัน 

3. สรุป / รายงานผล (จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ)   

 

5. งบประมาณ 

 จ านวน  74,800 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า 

    

1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน 35 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน  
จ านวน 2 วัน  

1.2 ค่าพาหนะจ านวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท 
 

8,400 

 

12,000 

 8,400 

 

12,000 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า 

    

2.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จ านวน 2 วัน 

24,000  24,000  

2.2 ค่าวัสดุประกอบการอบรม  5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล จัดพิมพ์เอกสาร
ต้นฉบับ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     3.1  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จ านวน 35 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จ านวน 2 วัน  

8,400  8,400  

3.2 ค่าพาหนะจ านวน 20 คนๆละ 600 บาท 

3.3 ค่าจัดจ้างพิมพ์ เข้าเล่มเอกสาร เพ่ือเผยแพร่  

12,000 

5,000 

 12,000 

 

 

5,000 

รวมงบประมาณ 74,800  64,800 10,000 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
            ความพร้อมของครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
             ก าหนดวิธีการคัดเลือกครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ประชุมจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
โรงเรียนละ 1 คน 
2. โรงเรียนมีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและบริบทของสถานศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่น ากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน และหลักสูตรการมีงานท า  
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน       
  

 
ร้อยละ 80   
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนน ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า ไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

 
  

 
 

8. การติดตามประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1.ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรการมีงานท า 

ประเมินก่อน และหลัง
การอบรม 

แบบประเมิน ขณะอบรม  
(เมษายน) 

2.ความพึงพอใจของที่มีต่อ
โครงการ 

ประเมินหลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ ขณะอบรม 
(เมษายน) 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า และน าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร
การมีงานท า ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 9.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทีใช้หลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ก่อนจบการศึกษา ได้มีการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     81   
 

 

ชื่อโครงการ  นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเมินมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางวาสนา  ไชยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวจามรี  เชื้อชัย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  ซึ่งทุกระดับ
มีเจตนารมณ์เดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นภารกิจหลักของครูผู้สอน และสถานศึกษาที่ต้องหากล
ยุทธ์ วิธีการที่จะส่งผู้ให้ผู้เรียนพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็น
หน่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้มีส่วนในการพัฒนา
สถานศึกษา  ในสหวิทยาเขตร่วมก าหนดแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
พร้อมทั้งน านโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
สภาพการด าเนินงาน และปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O–NET) ให้สูงขึ้น  ตลอดจนการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามภาระกิจ 8 ด้าน 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จึงได้จัดโครงการ
นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของผู้เรียน  
 2. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน านโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการน ามาตรฐาน   
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน ในสหวิทยาเขต เพ่ือน าเสนอ    
ต่อคณะกรรมการ กตปน. 
 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการ
นิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง 
  2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาได้รับการนิเทศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
  3. โรงเรียนทุกโรงได้รับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาได้รับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  
  2. ครูที่ได้รับการนิเทศมีความรู้ ทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และพึงพอใจในการนิเทศ 
  3. ผลศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
น าเสนอต่อคณะกรรมการ กตปน. เพ่ือวางแผนการพัฒนาต่อไป 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเตรียมการนิเทศ  
    - จัดท าเครื่องมือ 
    - ก าหนดการนิเทศ 

6 พฤศจิกายน 2561 นางวาสนา  ไชยรัตน์ 
นางสาวจามรี  เชื้อชัย 

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษา   
   ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตท่ี 
   รับผิดชอบและสรุปผลรายงาน 
   การนิเทศต่อคณะกรรมการ กตปน. 
3. นิเทศ ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
    โรงเรียนมัธยมศึกษา 8 ด้าน 

13-30 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
15-31 มีนาคม 2562 

- รอง ผอ. สพม. 29 และ
คณะกรรมการ กตปน. ๑ คน  

- ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 
 
- รอง ผอ. สพม. 29 และ

คณะกรรมการ กตปน. ๑ คน  
- ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 

4. รายงานสรุปผลภาพรวมการนิเทศ 15 ธันวาคม 2561 และ 
15 เมษายน 2562 

นางวาสนา  ไชยรัตน์ 
นางสาวจามรี เชื้อชัย 

 

5. งบประมาณ 

   จ านวน  84,200  บาท 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
งบประมาณตามหมวดการจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเตรียมการนิเทศ จัดท าเครื่องมือ 
และก าหนดการนิเทศ 
- ค่าอาหารคณะกรรมการด าเนินงาน 20 คน 
  (20 X 170 บาท) เป็นเงิน 

 -  
 

3,400 

 
 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 3,400    
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ 
- ค่าพาหนะ จ านวน 13 สหวิทยาเขต 
  (13 X 2,000)  
- ค่าเบีย้เลี้ยงของศึกษานิเทศก์ และคณะ  
  กรรมการรวม 20 คน 3 วันๆละ 240 บาท 
  (20 X 3 X 240)  

  
 

 
 

26,000 
 

14,400 
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รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 40,400    
3. นิเทศ ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    โรงเรียนมัธยมศึกษา 8 ด้าน 
- ค่าพาหนะ จ านวน 13 สหวิทยาเขต 
  (13 X 2,000)  
- ค่าเบีย้เลี้ยงของศึกษานิเทศก์ และคณะ  
  กรรมการรวม 20 คน 3 วันๆละ 240 บาท 
  (20 X 3 X 240) 

   
 

26,000 
 

14,400 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 40,400    
4. รายงานสรุปผลภาพรวม 2,000    

รวม 84,200  84,200  
    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง 
   ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดเนื่องจากมีงานอ่ืนแทรก และคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    การบริหารจัดการเวลา   
  

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ   
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ได้รับการนิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 100 
  

2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาได้รับการนิเทศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
3. โรงเรียนทุกโรงได้รับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผ่านระดับ 5 

ร้อยละ 80 
 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและ
ข้อมูลสภาพการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ในการวางแผนการ
พัฒนา 

ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์ 
/สังเกต 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบ
สังเกต / การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ครูมีทักษะการสอนที่ดี สังเกตการณ์สอน/สนทนา
กลุ่ม 
 

แบบสังเกตการณ์สอน 
แบบประเมินการสอน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 9.2 ครูมีความรู้ ทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียน 
 9.3 มีข้อมูลสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละสหวิทยาเขต น าเสนอต่อคณะกรรมการ           
กตปน. เพ่ือวางแผนการพัฒนาต่อไป 
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ชื่อโครงการ   การวิจัย ส่งเสริมและพัฒนา Content Online 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  2. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญมากในชีวิตประจ าวันและนับวันยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นในทุกขณะ 
โดยเฉพาะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นห้องสมุดระดับโลก ที่มีเนื้อหา (Content) ให้ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลา 
ประกอบกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นที่ครูและนักเรียนต้องมีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาคเอกชน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเนื้อหา
การเรียนรู้แบบดิจิทัล เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงท า
ให้มีเนื้อหาเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และเนื้อหาดังกล่าวได้กระจายอยู่ตามช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จึงด าเนินโครงการวิจัยพัฒนา 
Content Online ขึ้น ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็น
การรวบรวมสื่อและพัฒนาช่องทางในการรวมสื่อ Content Online  
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาช่องทางในการรวมสื่อ Content Online ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 
 2. เพ่ือรวบรวมสื่อในการเรียนการสอนให้ครูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. มีช่องทางในการรวมสื่อ Content Online อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
           2. มีสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างน้อยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
           3. โรงเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ Content Online ได้อย่างน้อยร้อยละ 60  
 เชิงคุณภาพ 
    1. ช่องทางการรวบรวมสื่อ Content Online รองรับการเข้าถึงพร้อมกันได้อย่างน้อย 5,000 คน 
     2. สื่อ Content Online ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
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4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาช่องทางในการรวบรวมสื่อ Content Online พ.ย. 2561 - 

ม.ค. 2562 
..................... 

2. รวบรวม คัดกรอง สื่อระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

พ.ย. 2561 - 
ต.ค. 2562 

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

3. น าสื่อ Content Online ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ขึ้นไว้ใน
ช่องทางที่เตรียมไว้เพ่ือเผยแพร่ 

พ.ย. 2561 - 
ต.ค. 2562 

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

 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  -  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
รายละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาช่องทางในการรวบรวมสื่อ 
Content Online 

-    

1.1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะท างานระหว่างกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-    

1.2 พัฒนาช่องทางในการรวบรวมสื่อ Content 
Online 

-    

กิจกรรมที่ 2 รวบรวม คัดกรอง สื่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

-    

2.1 ศึกษา ค้นคว้า หาสื่อ Content Online -    
2.2 รวบรวมสื่อ จัดประเภทสื่อ Content Online -    
กิจกรรมที่  3  น าสื่ อ  Content Online ที่ผ่ านการ
รับรองจากคณะกรรมการ ขึ้นไว้ในช่องทางที่เตรียมไว้
เพ่ือเผยแพร่ 

-    

3.1 จัดท า Content Online Index      
3.2 อัปโหลด Content Online เก็บไว้ในช่องทางที่
เตรียมไว้ 

-    

3.3 ตรวจสอบระบบและเนื้อหา -    
3.4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  -    
3.5 สรุปผลการด าเนินการ -    

รวมงบประมาณ -    
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  เนื่องจากการรวบรวมสื่อ Content Online จะเป็นการน าเนื้อหาไปเก็บไว้ในระบบ Cloud 
Computing ที่ครูนักเรียนจะต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้มีความเสี่ยงที่จะท าให้การเข้าถึงไม่มีความเสถียร 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ควรเลือกระบบ Cloud Computing ที่ให้บริการและเป็นที่รู้จักมีความเชื่อถือได้ของระบบ     
ในระดับท่ีเป็นที่ยอมรับได ้
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
             มีสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างน้อยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อย่างน้อย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
            ระบบรวมรวม Content Online มีความเสถียรในการเข้าถึงข้อมูล
พร้อมกันได้อย่างน้อย 5000 คน 

 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
คุณภาพระดับ 4 ขึ้นไป 

 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 

กิจกรรมที่  1 พัฒนาช่องทางในการ
รวบรวมสื่อ Content Online 

ตรวจสอบ 
สังเกต 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 

พ.ย. 2561 - ม.ค. 
2562 

กิจกรรมที่  2 รวบรวม คัดกรอง สื่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

คัดเลือก 
ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบคัดเลือก 

พ.ย. 2561 - ต.ค. 
2562 

กิจกรรมที่ 3 น าสื่อ Content Online ที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขึ้นไว้
ในช่องทางที่เตรียมไว้เพ่ือเผยแพร่ 

อั พ โ ห ล ด ขึ้ น
เว็บไซต์ 
ตรวจสอบ 

แบบสรุปรายงาน พ.ย. 2561 - ต.ค. 
2562 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีช่องทางในการรวบรวมสื่อ Content 
Online ที่มีความเสถียรในการเข้าถึง 
 2. ครูและนักเรียน เข้าถึงสื่อ Content Online เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา 
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ชื่อโครงการ   การบูรณาการ ICT ในการนิเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจส าคัญของศึกษานิเทศก์ คือการช่วยเหลือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ตาม แนว
ทางการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการ 
นิเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนแนะ การให้ค าปรึกษาน ารายกลุ่ม รายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พาคิดพาท า การฝึกอบรมโดยใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศต่างๆ เช่น เอกสารคู่มือ ชุดฝึกปฏิบัติ  ชุดฝึกอบรม ที่
ศึกษานิเทศก์พัฒนาขึ้น  
 ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดสังคมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นขุม
ความรู้อันมีคุณค่ามหาศาลส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต 
และโปรแกรมการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการ รวมทั้ง ช่องทางติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้และสังคม
แห่งความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ซึ่งมีภารกิจหลักในการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าด้านวิชาการ แก่
โรงเรียนในสังกัดในจังหวัดอุบลราชธานี และอ านาจเจริญ ตระหนักถึงประโยชน์ในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and Communication Technology) เพ่ืองานนิเทศ
การศึกษา ส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรมและการให้บริการการนิเทศครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยสร้างเสริมทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแก่ ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศด้วยการใช้ ICT 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนิเทศการศึกษาโดยใช้ ICT 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
         รองฝ่ายวิชาการจ านวน  81 คน ครูการจ านวน  81 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวมทั้งสิ้น 
177 คน สามารถใช้ระบบ ICT ในการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถให้บริการระบบ  ICT ในการนิเทศ
ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าระบบ ICT ในการนิเทศ พฤศจิกายน 2561 
2. ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการ

นิเทศ 
มกราคม 2562 

3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การใช้ ICT ในการนิเทศ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการและครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัด 

กุมภาพันธ์ 2562 

4. ใช้ ICT นิเทศโรงเรียนในสังกัด  กุมภาพันธ์  ถึ ง  กันยายน 
2561 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  39,840 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท าระบบ ICT ในการนิเทศ 

-    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการนิเทศ 

6,150    

ค่าอาหาร 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 
2 มื้อ (170x15) 
ค่าวิทยากร 1 คน 6 x 600 

  
 

3,600 

2,550  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การใช้ 
ICT ในการนิเทศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

33,690    

ค่าอาหาร 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 
2 มื้อ (170x177) 
ค่าวิทยากร 1 คน 6 x 600 

  
 

3,600 

30,090 
 

 

รวมงบประมาณ 39,840 7200 32,640  
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของครูวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง  
  2. ความกระชั้นชิดของเวลา ในการด าเนินโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ประชุมชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบ และตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
  2. ใช้กระบวนการ ก ากับ ติดตามโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ศึกษานิเทศก์มีช่องทางการนิเทศโดยใช้ ICT 
   2. ครูสามารถใช้เครื่องมือ ICT ในการการนิเทศ 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบ ICT ในการนิเทศ สามารถติดตาม การ
จัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ร้อยละ 80 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ กิจกรรมหลัก วิธีการ แบบติดตาม แบบประเมิน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าระบบ 

ICT ในการนิเทศ 
รายงาน แบบรายงาน 

2. ประชุมปฏิบัติการศึกษานิ เทศก์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการนิเทศ 

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

3. ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การใช้ ICT ในการ
นิเทศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและครู
วิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัด 

ประเมิน 
สังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

4. ใช้ ICT นิเทศโรงเรียนในสังกัด  นิเทศ แบบนิเทศ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ระบบ ICT ในการนิเทศติดตามโรงเรียน
ในสังกัด 
          2. ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัดสามารถใช้ระบบการ ICT ในการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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ชื่อโครงการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ. 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1   ความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นางสาวผ่องศรี  สมยา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายธนา  ธุศรีวรรณ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระกระแสรับสั่งต่อ
ประชาชนชาวไทย ให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  พร้อมพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนว่า “ให้ครู
รักเด็กและเด็กรักครู”  “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วย
สอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า”  “ให้ครูจัดกิจกรรมนักเรียนท าร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี” จากพระกระแสรับสั่ง สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราช
ปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1)มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3)มีงานท า-มีอาชีพ 4)เป็น
พลเมืองดี เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา , สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับสนองพระบรมราโชบายฯ  ให้มีการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ฯ ให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และ 54 ที่ตั้งใน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดท าโครงการ สพม.29 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ. ขึ้น 
      
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน  
 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ประพฤติปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในตารางคุณธรรมอัตลักษณ สพม. 29   
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ 
1 นิเทศ ก ากับ ติดตามการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร 

ใน สพม.29 ตามแนวปฏิบัติในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
สพม.29 

กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

สพม.29 

2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 81 โรงเรียน  กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

สพม.29 

3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  กันยายน 2562 สพม.29 
 
5. งบประมาณ   
       จ านวน   -   บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
  

กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ก ากับ ติดตามการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรใน สพม.29 ตามแนว
ปฏิบัติในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ สพม.29 (แจ้งแนวปฏิบัติในที่ประชุมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/ประสานข้อมูลจากผอ.กลุ่ม/หน่วยฯ ) 

- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 81 โรงเรียน (รายงาน online) - 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงาน - 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 

 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล ต้องมีความร่วมมือทั้งฝ่ายผู้บริหาร และบุคลากร  
ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้อ านวยการโรงเรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีระดับ
พัฒนาการประพฤติปฏิบัติตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ สพม.29 และ ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าที่มีความ
มุ่งม่ันในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรด าเนินการตามคุณธรรมอัตลักษณ์ สพม.29 
2. ร้อยละของผู้อ านวยการเป็นผู้น าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่ฯประพฤติปฏิบัติตามตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ สพม.29 อย่างมีพัฒนาการ 

การติดตาม 
 

-แบบติดตาม กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

การติดตาม -แบบติดตาม กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

3. สรุปและรายงาน การสรุป
รายงาน 

-แบบรายงาน กันยายน 2562 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่ฯประพฤติปฏิบัติตามตารางคุณธรรม     
อัตลักษณ์ สพม.29 อย่างมีพัฒนาการ 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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โครงการ    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นายพิชัย  ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวสุกานดา  ธิมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  3. นางสาวผ่องศรี  สมยา     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ที่เรียกโดยรวมว่า 
3R 8C (3R คือ  Reading, (W)Riting และ (A)Rithmetics  8C คือ  Critical thinking & problem solving, 
Creativity & innovation, Cross- cultural understanding, Collaboration, teamwork & leadership, 
Communications, information & media literacy, Computing & ICT literacy, Career & learning skills 
, Compassion) แต่การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้สร้างทักษะ 8C ได้ตามควร การพัฒนาทักษะ 7C จะเกิด
จากประสบการณ์การลงมือ ท างานแบบกลุ่ม (Learning by Doing) ซึ่งได้แก่ การท าโครงงาน (Project-Based 
Learning) อย่างไรก็ดีโครงงานของนักเรียนมักจะปรากฏเป็น 2 ประเภท คือ ท ารายงาน (ส่วนมากเป็นวิชากลุ่ม
ภาษาและสังคมศาสตร์) และท าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทรายงานมักเป็นการคัดลอก (cut and paste) ส่วน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์มักท าเลียนแบบสิ่งที่เห็นมา การท าเช่นนี้เกิดจากการเรียนรู้ต่ ามากเพราะไม่ได้ใช้ความคิด
เชิงเหตุผลและขาดการบูรณาการสาระวิชาที่เรียนเข้ากับโครงงาน ดังนั้นโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงเป็น
นวัตกรรมการศึกษาที่ใช้การท า โครงงานฐานวิจัย (Research Based Project) ตามแนวคิด “ผลเกิดจากเหตุที่
อิงกฎธรรมชาติ (ความรู้)” โดยออกแบบเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยสร้างเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์และครูประมาณ 300 คนต่อปีให้เข้าใจ RBL (Research Based Learning) อาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่
โค้ชครู ที่จะเป็นผู้โค้ชนักเรียนระดับมัธยมให้ท าโครงงานฐานวิจัย ครูช่วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ RBL ของนักเรียนประมาณ 4,000 คน ในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูท าวิจัยซ้อนเป็นชั้น  ๆ ไป   
โดยวัดผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ จากการสะท้อนคิด (reflection) ของครูและนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมของ
ครูและนักเรียนที่เปลี่ยนไป โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีโรงเรียนที่เข้า
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 7 โรงเรียน  โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งในการขับเคลื่อน
โครงการฯ  ศึกษานิเทศก์จะเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 2562 ขึ้น  
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ  

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1) ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจ านวน 6 ครั้ง 
  2) นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 5 ครั้ง 
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  เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูโรงเรียนในโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และ

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
6 วัน -ครั้งที่ 1  และ 6 ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-ครั้งที่ 2-5 ณ โรงเรียน
เจ้าภาพ 

2 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 
5 ครั้ง  

5 วัน นิเทศออนไลน์ 

3 ประชุมสรุปและรายงานผล   3 วัน -เอกสารต้นฉบับ 
-น าผลงานเผยแพร่ใน 
เว็ปไซต์ 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
จ านวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
-ค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจ านวน 2 คัน จาก  
บ้านพัก ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทาง 60 
กิโลเมตร จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 1,920 บาท 
-ค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจ านวน 2 คัน จาก  
บ้านพัก ถึงโรงเรียนเจ้าภาพ ระยะทาง 100 กิโลเมตร 
จ านวน 3 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ใน 3 จ านวน 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 
160 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท 

 
 
 
 
 

1,920 
 
 

4,800 
 

2,880 

  
 
 
 
 

1,920 
 
 

4,800 
 

2,880 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 9,600  9,600  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 5 ครั้ง  

- 
  

- 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน -  -  
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่3 ประชุมสรุปและรายงานผล  
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มส าหรับ 15 คน ๆ ละ 6 มื้อละ 
25 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับ 15 คน ๆ 3 มื้อ ๆ ละ 170 
บาท เป็นเงิน 7,650 บาท 
-ค่าจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ จ านวน 200 หน้า  

 
 

2,250 
 

7,650 
5,000 

 

 
2,250 

 
7,650 

 
 
 
 
 

5,000 

รวมกิจกรรมที่ 6 เป็นเงิน 14,900  9,900 5,000 
รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 24,500  19,500 5,000 

 
 หลักสูตรการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  
  2. โรงเรียนน าเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการวิพากษ์ในปีงบประมาณ 2561 ไปด าเนินงานระยะท่ี 1 และ
รายงานบทที่ 1-3 
  3. โรงเรียนด าเนินการตามโครงการและรายงานบทที่ 4  
  4. โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์ผล สรุปและรายงานบทที่ 5 และเตรียมการน าเสนอผลงาน 
 5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. โรงเรียนในโครงการคือ เบ็ญจะมะมหาราช  หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เขมราฐพิทยาคม 
วิจิตราพิทยา โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  ลือค าหาญวารินช าราบ และเดชอุดม 
  2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
           

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
           -  ความพร้อมของครูที่เข้าประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           -  ประสานผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งครูที่เข้าร่วมประชุมฯ  
 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 100 
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8. การติดตามประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา 
ประเมินผลงานการน าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประเมิน 
 

-แบบประเมิน พฤศจิกายน 2561 
กันยายน 2562 

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน การติดตาม -แบบติดตาม กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

 
สรุปและรายงาน การสรุป

รายงาน 
-แบบรายงาน กันยายน 2562 

     
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีความพร้อมในการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
2. โรงเรียนมีงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนักเรียนในบริบทท้องถิ่นและวิทยาการในปัจจุบัน 
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โครงการ     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1. นายพิชัย  ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาวสุกานดา  ธิมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  3. นางสาวผ่องศรี  สมยา     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 

   โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning หรือ 
KKU Smart Learning  Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าริขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียนในสาระวิชาพ้ืนฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะ
นวัตกรรมและการเรียนรู้  ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินโครงการเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จาก
คณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น การด าเนินโครงการยังมีการประสานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีปณิธานในการ
พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติ  
โครงการ KKU Smart Learning  Academy  ในระยะแรก วางแผนการด าเนินการ 3 ปี โดยในปีที่ 1 มุ่งพัฒนา
นักเรียนชั้น ม.1 ในปีที่สอง มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.2 และในปีที่สาม มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 ม.2 
และ ม.3 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีคาดว่าจะมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 25,000 คน และครูที่ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,200 คน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าโครงการ
จ านวน 18 โรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning ขี้น 
           
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
  2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ  
3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1) ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจ านวน 5 ครั้ง 
  2) นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 5 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2) ครูโรงเรียนในโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการฯ และ

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
6 วัน -ครั้งที่ 1  , 2 และ 6 ณ ศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ ขอนแก่น 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ครั้งที่ 3-5 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี/โรงเรียนเจ้าภาพ 

2 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 
5 ครั้ง  

5 วัน นิเทศออนไลน์ 

3 ประชุมสรุปและรายงานผล  3 วัน -เอกสารต้นฉบับ 
-น าผลงานเผยแพร่ใน 
เว็ปไซต์ 

 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  30,980 บาท (สามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนในโครงการฯ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
จ านวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
-ค่าเดินทาง จาก สพม.29 ถึงศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ ขอนแก่น ระยะทาง 350 กิโลเมตร 
จ านวน 3 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจ านวน 2 คัน จาก  
บ้านพัก ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/โรงเรียน
เจ้าภาพ ระยะทาง 100 กิโลเมตร จ านวน 3 วัน เป็น
เงิน 4,800 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 ใน 3 จ านวน 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 
160 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท 

 
 

 
8,400 

 
 

4,800 
 
 
 

2,880 

  
 

 
8,400 

 
 

4,800 
 
 
 

2,880 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 16,080  16,080  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 5 ครั้ง  

- 
  

- 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน -  -  
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและรายงานผล  
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มส าหรับ 15 คน ๆ ละ 6 มื้อละ 
25 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับ 15 คน ๆ 3 มื้อ ๆ ละ 170 
บาท เป็นเงิน 7,650 บาท 
-ค่าจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ จ านวน 200 หน้า  

 
2,250 

 
7,650 

 
5,000 

 

2,250 
 

7,650 

 
 
 
 
 

5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 14,900  9,900 5,000 
รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 30,980  25,980 5,000 

      ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

 หลักสูตรการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และ 
ปีงบประมาณ 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูน าเสนอ
ผลด าเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ ผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ
ศึกษานิเทศก์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการในปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  3. นิเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. โรงเรียนในโครงการคือ เบ็ญจะมะมหาราช  หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เขมราฐพิทยาคม 
วิจิตราพิทยา โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  ลือค าหาญวารินช าราบ และเดชอุดม 
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
           
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
           -  ความพร้อมของครูที่เข้าประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           -  ประสานผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งครูที่เข้าร่วมประชุมฯ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

รอ้ยละ 100 
 

 
8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา 
ประเมินผลงานการน าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประเมิน 
 

-แบบประเมิน พฤศจิกายน 2561 
กันยายน 2562 

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน การติดตาม -แบบติดตาม กุมภาพันธ์ 2562 
มิถุนายน 2562 
กันยายน 2562 

สรุปและรายงาน การสรุป
รายงาน 

-แบบรายงาน กันยายน 2562 

     
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีความพร้อมในการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
2. โรงเรียนใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
29  
 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  

สนองยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน 

   1. นายส าเนียง  ค าโฮม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   2. นางอรวรรณ  สารพิศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตาม
มาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และได้รับการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจาก สพฐ.ทุกปี เพ่ือสะท้อนผลน าสู่การปรับปรุงพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ 2562 สพฐ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
 การวางแผนจึงเป็นภารกิจส าคัญอันดับแรกที่ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี  วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทสังคม นโยบาย ที่เปลี่ยนแปลง คาดการณ์ไปล่วงหน้า และก าหนดแนวทางท่ีคาดว่า
น่าจะดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล หรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้    
การบริหารทรัพยากรและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด มีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  
 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือการบริหารองค์กรทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักมุ่งมั่น มีทักษะ ในการวางแผนและการน าแผนสู่การปฏิบัติ สามารถมองภาพรวม
ของการท างานตามบทบาทหน้าที่ ทั้งระบบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การก ากับติดตามประเมินผล การรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทางมาใช้        
ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะปานกลาง แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ตามแนวทางของ สพฐ. และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนมีความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 - ครูที่รับผิดชอบงานแผนงาน จ านวน 81 โรงเรียน และบุคลากรในส านักงาน 19 คน รวม 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานแผนงานทุกคนมีความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานตามเกณฑ์ของ 
สพฐ. ในระดับดีมากขึ้นไป  
 

4. วิธีด าเนินงาน      

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที ่

จัดกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะ
ปานกลาง และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
     1) จัดประชุมเชงิปฏบิัติการครูผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 
ในโรงเรียน จ านวน 81 คน และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
จ านวน 19 คน รวม 100 คน 
     2) สรุปผลการด าเนนิงานประชุมเชิงปฏบิัติการปรบัปรุงแผนพัฒนา
การศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ และเผยแพร่ 
 

 
 
 
 

พฤศจิกายน 2561 
 

 
พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 

สพม.29 
 

 
สพม.29 

 
 

2. กิจกรรมที่ 2 สรุป วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน 
    - ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

กันยายน 2562 สพม.29 

3. กิจกรรมที่ 3  สรุป วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

พฤษภาคม - 
กันยายน 2562 

สพม.29 

 

5. งบประมาณ 
 จ านวน 41,100 บาท จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สพม.29) 
     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานแผนงานในโรงเรียน จ านวน 81 คน  
และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 19 คน รวม 100 คน 

 

         - ค่าอาหารกลางวันคนละ 120 บาท 100 คน (120 บาท X 100 คน) 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท 100 คน (25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน) 
         - ค่าตอบแทนวิทยากร  
         - ค่าวัสดุประกอบการประชุม 

12,000 
5,000 
2,400 
3,500 

2) สรุปผลการด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 
ปานกลาง และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนในสังกัด  

 

          - ค่าจัดท าเอกสารและรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
          - ค่าจัดท าเอกสารและรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2562 – 2566) 
จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

2,000 
 

2,000 

กิจกรรมที่ 2  สรุป วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
     - ค่าจัดท าเอกสารและรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
 
 

 
 

2,000 
 
 

กิจกรรมที่ 3  สรุป วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
    - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน คณะท างาน 20 คน  
      (20 คน x 170 บาท x 3 วัน) 
     - ค่าจัดท าเอกสารและรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปี 2562 จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

 
 

10,200 
 

2,000 

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม 41,100 
(ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ความชัดเจนของนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยเหนือ  
 2. ผู้รับผิดชอบมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างาน หรือเปลี่ยนงานภายในกลุ่ม/หน่วย โรงเรียน 
 3. ระบบการก ากับติดตาม ประเมินผล มีหลากหลาย ท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
 4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งภายในโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น    
งานที่รับผิดชอบ หรือการแยกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการติดตาม ประเมินผลให้ชัดเจน  
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตัวชี้วัดในการท างานให้ชัดเจนตามกรอบภารงาน 
 3. มีการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี 
 4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรในเขตที่มีความรู้และทักษะในการจัดท าแผน 
2. ร้อยละโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีความสอดคล้องกับ
นโยบายตัวชี้วัดและตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. 
3. ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน 
4. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดท าแผนปฏิบัติการได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. รอ้ยละของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีข้อมูลสารสนเทศ 
   ในการรายงานตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80  

 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. ครูและบุคลากรมี
ความรู้และทักษะในการ
ท างานด้านการจัดท าแผน 

- คณะท างานติดตาม 
การจัดแผน 

- แบบประเมินแผนพัฒนาฯ
และแผนปฏิบัติการ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

2. แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนมคีวามสอดคล้อง
กับนโยบาย ยทุธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาของ 
สพฐ. 

- คณะท างานติดตาม 
การจัดแผนฯ  

- แบบประเมินแผนพัฒนาฯ
และแผนปฏิบัติการ  

กุมภาพันธ์ 
2562 

3. บุคลากรในโรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการจัดท าแผน 

1. คณะท างานด้านแผนงาน
ประเมินความรู้ความเข้าใจ 
2. ประเมินเอกสารแผน 

1. แบบประเมินการประชุม 
2. แบบทดสอบในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

4. โรงเรียนจัดท าแผนฯ 
ได้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. คณะท างานประเมิน
เอกสารแผนฯ 

- แบบประเมินแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
 

กุมภาพันธ์ 
2562 
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ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
2. มีการรายงานการ
ด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการทาง Online 

5. โรงเรียนมีการน าแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมของโรงเรียน 

1. แบบประเมินตามกิจกรรม/
โครงการทาง Online 
2. แบบประเมินความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2562 

6. โรงเรียนผ่านการ
ประเมินตัวชี้วัดในระบบ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- มีการประเมินตนเองและ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินตนเอง  

- แบบประเมินตนเอง 
และยืนยันโดยกรรมการใน
ระบบ Online 

พฤษภาคม– 
กันยายน 2562 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 มีข้อมูล
สารสนเทศในการรายงาน
ระบบ e-MES ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- รายงานข้อมูลตามระบบ
ของ สพฐ. ทางระบบ  
e-MES 
 

- แบบรายงานทางออนไลน์ 
ระบบ e-MES 
 

กันยายน 2562 
หรือตามช่วงที่
สพฐ.ก าหนด 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการน าแผนฯ สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรายงาน
การบริหารจัดการศึกษา ระบบ e-MES อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน 

        1. นายส าเนียง  ค าโฮม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
       2. นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       3. นางสาวอรณา ศรีสมุทร    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่       
ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา และได้รับการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจาก สพฐ.ทุกปี เพ่ือสะท้อนผลน าสู่การปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ 2562 สพฐ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น 6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 โรงเรียน เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักมุ่งมั่น มีทักษะ ในการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือสอดคล้องกับ
การจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถมองภาพรวมของการ
ท างานที่เป็นระบบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถน าเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสน เทศ การก ากับ
ติดตามประเมินผล การรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีฐานข้อมูลรองรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพฐ. 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสถานศึกษา 
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 4. พัฒนาระบบเครือข่ายงานข้อมูลสารสนเทศและด้านการวางแผนงบประมาณของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ฐานข้อมูลรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 โรงเรียน  
 เชิงคุณภาพ 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ฐานข้อมูลรองรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. บุคลากรและครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ และการจัดท าการของบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามระบบ และมีข้อมูล
สารสนเทศประกอบการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. 
 
 

4. วิธีด าเนินงาน      

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลรองรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.29 
ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ประชุมคณะท างานตรวจสอบแบบของบประมาณ เพ่ือความสบูรณ์ 
และถูกต้อง ในการขอรับงบประมาณจาก สพฐ. 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

พฤศจิกายน 2561 
 

มีนาคม / 
กรกฎาคม 2562 

พฤศจิกายน 2561 
- สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

สพม.29 
 

สพม.29 
 

สพม.29 
 

สพม.29 

 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน 37,650 บาท จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลรองรั บการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.29  
 (วันที่    พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) 
     1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานแผนงานในโรงเรียน จ านวน 81 คน  
และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 19 คน รวม 100 คน 

 

         - ค่าอาหารกลางวันคนละ 120 บาท 100 คน (120 บาท X 100 คน) 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท 100 คน (25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน) 

12,000 
5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

         - ค่าตอบแทนวิทยากร  
         - ค่าวัสดุประกอบการประชุม 

2,400 
3,500 

2) ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ในระบบออนไลน์ 

- 

3) ประชุมคณะท างานตรวจสอบแบบของบประมาณตามค าสั่ง สพม.29 เพ่ือความสบูรณ์ 
ถูกต้อง ในการขอรับงบประมาณจาก สพฐ. ทุกรายการ 

 

     - ค่าอารกลางวันคนละ 60 บาท 15 คน (60 บาท x 15 คน x 10 วัน) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาท 15 คน (25 บาท x 15 คน x 10 วัน) 

9,000 

3,750 

4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29      
   - ค่าจัดท าเอกสารและรูปเล่มข้อมูลสารสนเทศฯ จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

 
 

2,000 
รวมงบประมาณ 37,650 

(ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 

 1. ความชัดเจนของนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยเหนือ  
 2. ผู้รับผิดชอบมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างาน หรือเปลี่ยนงานภายในกลุ่ม/หน่วย โรงเรียน 
 3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งภายในโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น   งาน
ที่รับผิดชอบ หรือการแยกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการติดตาม ประเมินผลให้ชัดเจน  
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. มีการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี 
 3. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
2. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถจัดท าข้อมูล
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
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3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสถานศึกษาใน
สังกัด สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. สถานศึกษาในสังกัด    มี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- คณะท างานติดตามใน
ระบบการรายงาน 

- ระบบการรายงาน กุมภาพันธ์ 
2562 

2. ผู้ปฏิบัติงานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
สามารถจัดท าข้อมูลของ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คณะท างานติดตามใน
ระบบการรายงาน 

- ข้อมูลในระบบการรายงาน  กุมภาพันธ์ 
2562 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. คณะท างานประเมิน
ความรู้ความเข้าใจใน
การรายงาน 
2. ประเมินข้อมูลตาม
ระบบการรายงาน 

1. แบบประเมินการประชุม 
2. แบบทดสอบในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถจัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งถือว่าส าคัญ และจ าเป็นต้องมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
                 “สพม.29 เกมส์” ประจ าปี พ.ศ.2561 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร  ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 2. นางสาวทมิตา  ไชยศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ส าหรับเด็กและเยาวชน 
และเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรม เสริมสร้างความสามัคคีและ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬามีทักษะการเล่นให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนร่างกายมีความพร้อมเหมาะสม
เข้ารับการฝึกฝนให้เป็นนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพต่อไป และเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2574) ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม   
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.๒๙ เกมส์” ประจ าปี 
พ.ศ.2561 เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาและกรีฑา จ านวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา บาสเกตบอล เปตอง เซปักตระกร้อ วอลเล่ย์บอล 
ฟุตบอล และฟุตซอล 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นแข่งขันกีฬาและกรีฑา และแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
อย่างทั่วถึง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการเล่นกีฬาและกรีฑามากข้ึน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาและกรีฑา รู้วิธีการวางแผนการเล่น  
น าความรู้ไปใช้และพัฒนาตนเองต่อไป จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทัศนคตินักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความสามัคคี มีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน  
สหวิทยาเขต จ านวน 13 สหวิทยาเขต นักเรียน จ านวน 71,520 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 4,004 คน 
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   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน

ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ 

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จัดกิจกรรม 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค.61 สพม.29 
2 แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมเตรียมความพร้อม ต.ค.61 สพม.29 
3 ประสานหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
ต.ค.61 สพม.29 

4 จัดประชุมชี้แจงผู้ฝึกสอน มอบหมายภารกิจ พ.ย.๖๑ สพม.29 
5 ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค.61 สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด และ

สนามกีฬาที่มีความเหมาะสมจังหวัด
อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 

6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ม.ค.62 สพม.29 

๕. งบประมาณ จ านวน  815,200 บาท  โดยรับการสนับสนุนของบประมาณจากหน่วยงาน ดังนี้ 
 5.1  สพม. 29         จ านวน  100,000  บาท 
 5.2  งบอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด (71,520 คนๆ ละ 5 บาท) จ านวน  357,600  บาท 
 5.3  จังหวัดอุบลราชธานี        จ านวน 100,000  บาท 
 5.4  จังหวัดอ านาจเจริญ        จ านวน  100,000  บาท  
 5.5  อบจ.อบ.            จ านวน    50,000  บาท 
 5.6  อบจ.อจ.       จ านวน    50,000  บาท 
 5.7  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี   จ านวน   40,000  บาท 
 5.8  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอ านาจเจริญ   จ านวน    40,000  บาท 
 5.9  ภาคเอกชน และอ่ืน ๆ ระบุ……………………………     จ านวน     20,000  บาท  

    

กิจกรรม และรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

ประมาณการการใช้งบประมาณ (บาท) งบ 
ประมาณ สมพ.29 โรงเรียน จังหวัด อบจ. สหกรณ์ เอกชน 

1. การประชุมเตรียมความพร้อม 
    - ค่าอาหาร อาหารว่าง 

10,0000      10,0000 

2. การประชุมชี้แจงผู้ฝึกสอน 
มอบหมายภารกิจ (วันจับฉลาก)  
    - ค่าอาหาร อาหารว่าง 

10,000      10,000 

3. การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการด าเนินการฝ่าย
ต่าง ๆ  
  - ค่าอาหาร อาหารว่าง 

20,000      20,000 
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4. การด าเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน 7 
ชนิดกีฬา ได้แก่  ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา   
ค่ารางวัล ค่าตอบแทน ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่า
ถ่ายทอดสด ค่าVTR  

55,000 
 

357,600 
 

200,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

770,200 
 

5. การประเมินผลและรายงาน 5,000      5,000 
รวม 100,000 357,600 200,000 100,000 50,000 50,000 815,200 

 (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      การบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  วางแผนด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความพึงพอใจในการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑา
นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ร้อยละ 80 

 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีความพึงพอใจในการจัด
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม  

- แบบสอบถาม กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลฯ สพม.๒๙ 

ส.ค.-ม.ค.
62 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้เล่นกีฬาและร่วมแข่งขันตามศักยภาพ 
 9.2 นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ในการแข่งขันมากข้ึน 

9.3 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีระเบียบวินัยและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมความเป็น      
ผู้มีน้ าใจนักกีฬา 
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ชื่อโครงการ   โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                            
  ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  1. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
  3. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5 
ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท าหน้าที่ก ากับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 ก าหนดให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่การก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
เพ่ือให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562   เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยสาระส าคัญของการประชุม ประกอบด้วย นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 81 โรงเรียน จ านวน 81 คน คณะผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29และคณะท างาน จ านวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
สังกัดในการมีส่วนร่วมการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป 

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตลอดจนขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 

 4. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29        
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากทุกโรงเรียน จ านวน 81 คน 
       2. ผู้บริหารใน สพม.29 และคณะท างาน 19 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ 
การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปและสร้าง
ความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด  
 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/จัดประชุมคณะท างาน/ด าเนินงาน
ประสาน/กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/งบประมาณ 

ตุลาคม 2561 สพม.29 

2. จัดประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1    
7 พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่ 2 
17 พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
สพม.29 

3. สรุปรายงานผลโครงการ พฤศจิกายน 2561 – 
กันยายน 2562 

สพม.29 

 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  20,000 บาท  
  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่1 จัดประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมและคณะท างาน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท 
- อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 100 คน จ านวน 1 มื้อๆละ 120 บาท 
 1.2 ค่าวัสดุเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ระเบียบวาระการประชุม 
      จ านวน 100 ชุด (ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ)  

 
 

5,000 
12,000 

500 
 

  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
      -วิทยากรบรรยาย ชม.ๆละ 600 บาท จ านวน  คน ประกอบด้วย 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
        1) ผอ.สพม.29  หัวข้อ การขับเคลื่อนด้านการบริหารทั่วไป 
        2) ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน หัวข้อ ด้านงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการอนุมัติงบประมาณของสถานศึกษา 
        3) ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หัวข้อ ด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
        4) ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  หัวข้อ ด้านงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
        5) ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หัวข้อ การจัดการเรียนการ
สอนและหลักสูตรของสถานศึกษา 
        6) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล การจัดสรรอัตราก าลัง
บุคลากรของสถานศึกษา 
        7) นิติกร  หัวข้อ งานวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
        8) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวข้อ ด้านการมีส่วนร่วม  
        9) ผู้ทรงวุฒิ  หัวข้อ และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
1.4 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการไปกลับ จ.อุบลราชธานี-จ.อ านาจเจริญ 1 วัน 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2         

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รวมเงินทั้งสิ้น 20,000  

 ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย 
    2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที ่
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1. มีการติดต่อประสานงานโดยใช้แบบตอบรับ 
      2. มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาจ านวน 81 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 
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2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จ านวน 81 โรงเรียน 
3. มีการขบัเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 81 โรงเรียน 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเก
ลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมประชุมตาม
โครงการ 
2. โรงเรียนในสังกัดได้มีการจัดประชุม
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
 

นับจ านวน 
 
 
แบบสอบถาม 

แบบประเมินโครงการ 
 
 
แบบรายงานโครงการ 

15 พฤศจิกายน 
2561 
 
พฤศจิกายน -
กันยายน 2562 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

 2. สามารถน านโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่
การจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนมีการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสังกัด และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผู้รับผิดชอบ :   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
         2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

 
1. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ ซึ่งผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด จึงมีโครงการ/
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว ได้แก่  การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม          
ติณสูลานนท์ ระดับภาค การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การสอบแข่งขันทางวิชากร ระดับนานาชาติ การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งได้ด าเนินการคัดเลือก/
แข่งขันเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักเห็นความส าคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
อารมณ์ สติปัญญา และสร้างสรรค์ผลงานที่ดีอย่างเต็มตามศักยภาพ จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาสมรรถนะ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนโครงงำนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย       
ของจังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอ ำนำจเจริญ ระดับละ ๖ โครงงำน ไปเข้ำประกวดในระดับภำค 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ได้รับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษา (ของระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐) 
 3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เป็นคนดี 
มีคุณธรรม  มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย       
ในพ้ืนที่/ภูมิภาคของตนเอง (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
    1. ได้โครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 6 
โครงงาน ไปแข่งขันระดับภาค 
  2. สถานศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
และประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 คน 
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ที่เข้าแข่งขัน ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการในการแข่งขัน   
ทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (รอบแรก) เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเครือข่าย/รองฝ่ายวิชาการ/ครูแนะแนว  
จ านวน 180 คน 
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 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้า
ร่วมการแข่งขันตามกิจกรรมที่ก าหนด 
  2. สถานศึกษาและนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นเครือข่าย และ ครูแนะแนว ได้ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ บทบาท
หน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 
1. การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ก.ค. – ส.ค. 62 โรงเรียน 
2. การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ส.ค. – ธ.ค. 62 โรงเรียน 
3. การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 ต.ค. 61 – มี.ค. 62 โรงเรียน 
4. การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ

ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ค. – ส.ค. 62 โรงเรียน/
โรงแรม 

 
 

5. งบประมาณ 
 จากแผนปฏิบัติการ สพม.29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      จ านวน  30,000 บาท    
                 จาก  สพฐ.     จ านวน 130,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ 
- ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ (ประชุม) 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ (ประชุม) 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกประเมินฯ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในการออกประเมินฯ และนิเทศ ติดตาม 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม 

30,000 
 
 
 
 

40,000 

กิจกรรมที่ 3 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ (ประชุม) 

35,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงาน/ก ากับห้องสอบ/จัดท าข้อสอบ/ประมวลผลการสอบ 
- ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4  การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ  
                สังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการและผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารวางคณะกรรมการและผู้เข้าอบรม 
- ค่าท่ีพัก จนท.เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าพาหนะ จนท.เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

55,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 160,000 
ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันของนักเรียน ที่อยู่ต่างอ าเภอ 
      2. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ก าชับโรงเรียนในการเดินทางน านักเรียนมาแข่งขันด้วยความไม่ประมาท ให้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ 
      2. ควรสร้างความตระหนักให้โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ    

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลฯ และ
จังหวัดอ านาจฯ จ านวน 6 โครงงาน 
 
2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
 
3. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

-โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ จ.อุบลฯ และ 
จ.อ านาจฯ ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วม
ประกวด 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนจากห้องเรียน
พิเศษ ได้เข้าแข่งขันเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนจากห้องเรียน
พิเศษ ได้เข้าแข่งขันเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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8. การติดตามประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
1. การคัดเลือกโครงงาน
นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน
จังหวัดไปประกวดในระดับ
ภาค 

จัดประกวดเพ่ือคัดเลือก
โครงงานนักเรียน เพื่อไป
แข่งขันต่อในระดับภาค 

พิจารณาตามเกณฑ์การ
คัดเลือก/สัมภาษณ์นักเรียน 

ก.ค. – ส.ค. 62 

2. การประเมินนักเรียน 
และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
 

ส.ค. – ธ.ค. 62 

3. การคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

จัดกิจกรรมแข่งขันทาง
วิชาการของนักเรียนโดย
การสอบแข่งขันเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่
มีความสามารถระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษา และต่อ
ยอดพัฒนาระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

ข้อสอบ /แบบทดสอบ ม.ค. – มี.ค. 62 

 
 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนที่ร่วมการประกวด มีความรู้ ประสบการณ์ และได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การ
ท างานในรูป โครงงานเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
 2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล พระราชทาน 
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ ได้ร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับประเทศ สู่เวทีระดับโลก   
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและประสานความ
ร่วมมือกนัเพื่อให้การด าเนินโครงการเด็กดีมีที่เรียนคงอยู่ และเป็นไปอย่างยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ   อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1   ความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียนทวีความรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากความอ่อนแอของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชนและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งด าเนินการอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะ
ชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมฐานป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ และการจัดท าโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี และ       ยุวกาชาด 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น        1) ปฏิบัติ
หน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียน ตรวจตรา ตะเวน เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง ในและรอบสถานศึกษา 2) 
สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน  3) แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 4) ร่วมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด และ 5) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  จึงด าเนินงานอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกล จากยาเสพติด  
 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จ านวน  81 แห่ง  
    2. ลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียน  ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา 2 นาย และลูกเสือ/เนตรนารี 10 
นาย รวมโรงเรียนละ 12 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น  972 นาย    



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     123   
 

 

   3. คณะวิทยากรลูกเสือและกรรมการ  จ านวน  50 นาย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

4. งบประมาณ 
              งบจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 800,000 บาท 
 

5. กิจกรรมส าคัญ/ระยะเวลาด าเนินการ/ค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 
 

การเตรียมการด าเนินงาน 
- จัดท าโครงการขอรับงบประมาณ  
- เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
- ประสานงานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย    

พฤษภาคม 
2562 

 

 
- 
- 
- 

2 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จ านวน ...๑๐๒๒...คน  ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน ( ๑๐๒๒ คนx ๘๐บาท x ๗ มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๒๒ คน x ๒๕ บาท x ๕ มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

มิถุนายน 2562 
 

................. 
572,320 
127,750 
90,000 

3 สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2562 9,930 
รวม  (แปดแสนบาทถ้วน) 800,000 

    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

8. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือเนตรนารี
ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัย มีภูมิคุ้มกันและ
ทักษะ เป็นแนวร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 

1. สังเกตพฤติกรรม  
2. ประเมินความรู้  
3. ประเมินผลงาน  
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม  
2. แบบประเมินความรู้  
3. ประเมินผลงาน  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้  สามารถด าเนินงานโครงการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่งจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด และพัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างจริงจัง ชัดเจน มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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โครงการ   “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ทั่วโลกเสียชีวิต
ปีละ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 372 คน ส่วนสถิติในประเทศเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,400 คน 
หมายถึงวันละเกือบ 4 คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ ส าหรับช่วงเวลา
ที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ ามากที่สุด จะเป็นเดือนเมษายน โดยมีสถิติสูงถึง 182 คน รองลงมาจะเป็นเดือน
มีนาคม 148 คน และเดือนพฤษภาคม 141 คน เด็กท่ีมีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด อยู่ระหว่างอายุ 1-9 ปี              จาก
มูลเหตุดังกล่าว  หากจะป้องกันการเสียชีวิต หรือลดอัตราการตายจากการจมน้ าของเด็ก จ าเป็นจะต้องฝึกหัดให้
เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ า หรือ “ว่ายน้ าเป็น” และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ า แบบวิธี
ช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดให้มีการฝึกหัดว่ายน้ าให้เด็กนักเรียนและ
เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้ท าโครงการสร้าง
ความปลอดภัยทางน้ าแก่นักเรียน “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต”  เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า
และมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า และมีความสามัคคีและมี
น้ าใจนักกีฬา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน สามารถว่ายน้ าเป็นจนเอา
ชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า 
 2.2 เพ่ือสอนและฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ
ทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

  1) สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 81 โรงเรียน 
 2) นักเรียนได้รับการฝึกหัดให้สามารถว่ายน้ าและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทาง         

น้ าได้  จ านวน  800 คน 
 
ด้านคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า มีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า  
 2) สถานศึกษาทุกแห่งมีนักเรียนแกนน า และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าได้ ลดอัตราการเสียชีวิต

จากการจมน้ า 
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4. งบประมาณ 
               จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 400,000 บาท  
 

5 .กิจกรรมส าคัญ/ระยะเวลาด าเนินการ/ค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 
 

การเตรียมการด าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25คนx25บาทx1มื้อ)= 625บาท 
     - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร  

มกราคม 2562 
 
 
 

 
 
 

625 
6,655 

2 การอบรมนักเรียน ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (10คนx1วันx900บาทx8รุ่น) 
- ค่าอาหารกลางวัน (110คนx1วันx80บาทx8รุ่น) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(110คนx2มื้อx1วันx25บาทx8รุ่น) 
- ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ (5,000บาทxครุ่น) 
- ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน (81ร.ร.x1,800บาท)  

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 2562 

 
72,000 
70,400 
44,000 
40,000 
145,800 

3 นิเทศติดตาม และสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1) กิจกรรมนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 - ค่าพาหนะ (8 รุ่น x 1,000 บาท) 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240บาท x 8 รุ่น)  
2) กิจกรรมสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินงาน 
 - ค่าถ่ายเอกสารค่าเข้าเล่มสรุปรายงาน  (200 บาท x 5 เล่ม) 

พฤษภาคม 2562  
 
 

8,000 
11,520 

 
1,000 

รวม  (สี่แสนบาทถ้วน) 400,000 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
7. สถานที่ด าเนินการ สระว่ายน้ าโรงเรียนนารีนุกูล    
    ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 80 สถานศึกษามี
นักเรียนแกนน าว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิต
รอด 
 - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า 

1. สังเกตพฤติกรรม  
2.ประเมินความรู้  
3.ประเมินผลงาน  
 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม  
2. แบบประเมินความรู้  
3. ประเมินผลงาน  
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มีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ า 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า
ได้ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
  2) เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ทางน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด และจ านวน
นักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ าลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ชื่อโครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา
6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา7 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเองมี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักในความจ าเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น ครูที่
ปรึกษาอย่างทั่วถึงใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนโดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงก าหนดจัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้พ้นภัยยาเสพติดขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ได้อย่างประสิทธิภาพเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นต้นแบบของการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด มีพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์  
 
 
 

3.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 แห่ง ได้ด าเนินการตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 แห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ด้านคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
สามารถออกแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนเอง 
 2. โรงเรียนในสังกัดสามารถเป็นต้นแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.  กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการคัดกรองนักเรียนใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบ 
 

พฤษภาคม   
 
กรกฎาคม 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5. งบประมาณ   จ านวน 50,000 บาท 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมชี้แจงการคัดกรองนักเรียนในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ 
 

50,000.-  50,000.-  

   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
มีรายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้อง  และเป็น
แนวทางเดียวกัน 
2. มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- แบบรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ประเมินผลการอบรม 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา 

- แบบรายงานผล 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องและ
เป็นแนวทางเดียวกัน 

 2. มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษา    
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 
 3. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

สนองยุทธศาสตร์ที่ 1   ความม่ันคง   

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 2. นางทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ   

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือ
ให้โรงเรียนน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกโรงเรียนทุก
ระดับชั้น มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ กิจกรรมทักษะการด ารงชีวิต กิจกรรมสัญลักษณ์ของลูกเสือ 
ตลอดจนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งควรมีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ทุ่มเทในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
              ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือให้โรงเรียนน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากิจการลูกเสือให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็น
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 2.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 3 โรงเรียน 

 2. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 โรงเรียน 
 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจ าปี 2561 จ านวน 10 คน 
  
        เชิงคุณภาพ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถ
เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้บังคับลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2561 
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4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที ่

จัดกิจกรรม 

1. การเตรียมงานและการวางแผนกิจกรรม พ.ย.-ธ.ค.61 สพม.29 
2. การด าเนินโครงการ 

- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  
- คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2561 

ธ.ค.60 - ม.ค.62  
สพม.29 และ 

โรงเรียนในสังกัด 
3. การประเมินผลโครงการ สิ้นสุดโครงการ สพม.29 

 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  11,450 บาท   (  ) งบ สพม.29  (  ) งบ สพฐ.            

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ (ประเมินสภาพจริง ณ โรงเรียนที่รับการ
ประเมิน และประชุมสรุปผลการคัดเลือก) 
ค่าถ่ายเอกสาร 
ประชุมเตรียมการคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 10 คน 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
        10 คน × 240 บาท × 3 วัน 
    - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยใช้รถตู้ส านักงาน 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเพื่อสรุปผลการประเมิน 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 10 คน 

 
 

 500 
  

 250 
 

7,200 
3,000 
  250 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 11,200 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2560 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2560 

 

ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 10 คน   250 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2   250 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,450 
ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือ  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2561 

มีโรงเรียนต้นแบบลูกเสือส่งระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 1 โรงเรียน 
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 
2561 จ านวน 10 คน  
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7. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 

1. คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือ  
 

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ 

ม.ค.2562 

2. คัดเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 
2561 

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น 

ธ.ค.2561 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาสามารถพัฒนากิจการลูกเสืออย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีขวัญก าลังใจที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ชื่อโครงการ   สร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

สนองยุทธศาสตร์ที่  1  ความม่ันคง   

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 2. นางทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ   

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ       
ให้กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ถือปฏิบัติตามมาตรการในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียนได้น าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดย
เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
และช่วยให้การด าเนินงานสภานักเรียน มีการพัฒนาและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย 
เพ่ือรองรับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าสภา
นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะน าสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างาน
ของสภานักเรียนระหว่างกัน 
 3. เพื่อด าเนินการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มี
ความเข้มแข็ง 
 5. เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถ
เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ             
 6. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบสภานักเรียน  
 7. เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และสร้างความตระหนัก ถึงการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 29 โรงเรียนละ 1 คน รวม 81 คน และครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนหรือครูที่ปรึกษาโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 81 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 162 คน 
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   2. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 จ านวน 2 โรงเรียน         
 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและคุณครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนและครูที่ปรึกษามีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

 2. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับประสบการณ์โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และสามารถเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าสภานักเรียน สพม.29 
1. วางแผนด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ประชุมชี้แจง 

ก.ค. 2562 สพม.29 

2. ด าเนินการตามแผน 
- ติดต่อประสานงานโรงเรียน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 
- ด าเนินกิจกรรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียน สพม.๒๙ 

ก.ค. 2562 สพม.29 

3. ประเมินผลกิจกรรม ส.ค. 2562 สพม.29 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562  

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนสังกัด สพม.29 
1. การเตรียมงานและการวางแผนกิจกรรม มี.ค. 2562 สพม.29 
2. การด าเนินโครงการ 

- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2562 
มี.ค. – เม.ย. 

2562  
สพม.29 และ 

โรงเรียนในสังกัด 
3. การประเมินผลโครงการ สิ้นสุดโครงการ สพม.29 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  26,330 บาท   (  ) งบ สพม.29  (  ) งบ สพฐ.        
     

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนน าสภานักเรียน สพม.๒๙  
    - ค่าอาหารว่างผู้เข้าประชุมและคณะท างาน (1มื้อx25บาทx170คน) 
    - ค่าวิทยากร 

 
 4,250        
4,500   

                                   รวมกิจกรรมที่ 1 8,750 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (ประเมินสภาพจริง ณ โรงเรียนที่
รับการประเมิน และประชุมสรุปผลการคัดเลือก) 
    - ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 

500 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
    - ประชุมเตรียมการคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (ประเมิน
เอกสาร) 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 8 คน 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (ประเมินตามสภาพจริง) 
        8 คน × 240 บาท × 4 วัน 
    - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยใช้รถตู้ส านักงาน 
    - ค่ารถรับจ้างของกรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเพื่อสรุปผลการประเมิน 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 8 คน 
  - ค่าเกรียติบัตร พร้อมกรอบ 

  
 

200 
 

7,680 
4,000 
2,000 

 
  200 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 17,580 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,330 

(ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 
 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      ขาดแคลนงบประมาณ การบริหารงานไม่ควบคุม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ด าเนินกิจกรรม ตามจุดเน้นที่จ าเป็น        

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและครูที่รับผิดชอบงานสภา
นักเรียนหรือครูที่ปรึกษามีความพึงพอใจในประชุมนักเรียนแกน
น าสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ร้อยละ 80 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน จังหวัดละ 1 โรง รวม 2 โรงเรียน  
 

มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนส่ง
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
จ านวน 2 โรงเรียน 

 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 

ประเมินผล 
ช่วงเวลา 

1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและครูที่
รับผิดชอบงานสภานักเรียนหรือครูที่
ปรึกษามีความพึงพอใจในกาจัดประชุม
นักเรียนแกนน าสภานักเรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

- วัดความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงานผล 

- แบบประเมินผลงาน 

 

ก.ค.-ก.ย.62 

2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน 

เม.ย.2562 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน
โรงเรียน อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตย 
 2. นักเรียนแกนน าสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานของสภา
นักเรียนระหว่างกัน 

3. เครือข่ายสภานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
4. สถานศึกษาสามารถพัฒนากิจการสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ

สภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ศึกษา ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ             
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ปพ.3  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  1. นางนิภาภร  ชลการ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   3. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 เพ่ือใหการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่เปนเอกสารควบคุมแบบของกระทรวงศึกษาธิการ   
ซึ่งสถานศึกษาจะตองด าเนินการและออกเปนหลักฐานการศึกษาใหแกผูเรียน คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใหถูกตองเปนไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 243/2546 เรื่อง การจัดท าจัดสงและ
จัดเก็บแบบรายงานผูส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ซึ่งก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจและหน้าที่พิจารณาจัดท าระบบการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียน
หลักฐานทางการศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
ในการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจดัพิมพ์หลักฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 2. เพ่ือด าเนินการจัดเก็บทะเบียนหลักฐานทางการศึกษาด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ         
ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริการสืบค้นข้อมูลหลักฐานทาง
การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
 4. เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล การใช้งานระบบให้กับหน่วยงานในสังกัด 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจัดเก็บ ปพ.3 ในระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 81 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
 มีข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารสืบค้นข้อมูลหลักฐานทาง
การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
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4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ 

จัดกิจกรรม 

1 จัดท าโครงการ / เสนออนุมัติโครงการ พ.ย – ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม 
2 จัดท าคู่มือการ ม.ค.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม 
3 ด าเนินการจัดส่งคู่มือและแนวทางการปฏิบัติสร้างความ

เข้าใจในการจัดพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา 
ก.พ.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม 

  
4 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดเก็บทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตู้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (สแกนหลักฐานทางการศึกษา ระดับชั้น ม.3    
และ ม.6) ทุกปีการศึกษา ทุกโรงเรียน แล้วจัดเก็บในตู้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

มี.ค.-ก.ย.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม 
  

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ ก.ย.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม  

5. งบประมาณ 
 จ านวน  100,000 บาท (  ) งบ สพม.29  (  ) งบ สพฐ. 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.จัดประชุมคณะท างาน 20,000 
   -ค่ำอำหำรว่ำง/น  ำดื่ม    
   -ค่ำตอบแทนค่ำคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำจัดเก็บหลักฐำน      
2. ค่ำจัดซื อเครื่องสแกน   80,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 100,000  
  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 โรงเรียนไม่จัดส่ง ปพ.3 ครบทุกโรงเรียน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามให้โรงเรียนจัดส่ง ปพ.3 ให้ครบ 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียนในสังกัดทุกคน ได้มีหลักฐานทางการศึกษา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง แม่นย า 

ร้อยละ 100 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีฐานข้อมูลหลักฐานทาง
การศึกษา ของนักเรียน ในสังกัดท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
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8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 

ประเมินผล 
ช่วงเวลา 

นักเรียนในสังกัดทุกคน ได้มีหลักฐาน
ทางการศึกษา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง แม่นย า 

ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
หลักฐานทางการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

ตู้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  

ธันวาคม 
2561– 
กุมภาพันธ์2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีฐานข้อมูล
หลักฐานทางการศึกษา ของนักเรียน 
ในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้
ข้อมูลในการสืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพม.29 สามารถน าข้อมูลใน
หลักฐานทางการศึกษา ไปใช้ใน
บริการสืบค้นข้อมูล หลักฐาน
ทางการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 

แบบรายงาน  กันยายน 2562 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูวิชาการ หรือนายทะเบียนโรงเรียน มีคู่มือท าให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการปฏิบัติงาน และ
สามารถจัดพิมพ์หลักฐานทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนหลักฐานทางการศึกษา สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถน าข้อมูลไปใช้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
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ชื่อโครงการ   การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น     
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ที ่1   ความม่ันคง 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร  ชลการ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2533 ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ 2535 ท าให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนไทยไว้อย่างกว้างขวาง 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 จึงไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 และให้รวมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 เข้า
ด้วยกันตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นบุคลากรปฏิบัติงานในการส่งเสริม และติดตาม คุ้มครอง ดูแลความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้บังเกิดในแนวทางที่ดี โดยมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กและเยาวชนยึดติดวัตถุนิยม จึงมีพฤติกรรม  
ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย อาทิ การหนีเรียน เสพสุรา ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ สารวัตรนักเรียนเดิม                             
ที่ถูกยกเลิกไปตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132  และในปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นทดแทนในนาม “ศูนย์เสมารักษ์”                            
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2552 และได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ 
ประจ าส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 1 – 12  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 เพ่ือเป็น
หน่วยงานในการประสานงานและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ ง เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้ เป็นไปตามบทบัญญัติ ในหมวด 7                      
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดตั้ง               
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ. ) และได้แจ้งให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตจัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพ่ือบริหาร              
จัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทาง
เพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและเยาวชน ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและ
เยาวชน ที่ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงจัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน” (ฉก.ชน.สพม.29)   
ขึ้นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกับระหว่าง ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.29  ศูนย์เสมารักษ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน จึงจัดโครงการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่และสามารถแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ   
ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในการดูแลช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียน ให้สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2. เพ่ือให้โรงเรียนมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และ
สามารถปฏิบัติงานในการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน                           
ที่ไม่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมจ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

  1) โรงเรียนส่งบุคลากรในสังกัดทั้ง 81 โรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกเป็น พสน. ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  
  2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 81 โรงเรียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการท างานส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน  
ด้านคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ คุ้มครอง

ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ

ในการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) โรงเรียนทุกแห่งสามารถด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          
 

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการ/แต่งตั้งคณะท างาน ม.ค. –มี.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2 แจ้งก าหนดการประเมิน/เกณฑ์ให้โรงเรียนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับการประเมิน 
เม.ย. – พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 ประชุม/จัดท าเครื่องมือ/เอกสารประกอบการ
ประเมิน 

พ.ค. - มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์ส่ง/กรรมการ
พิจารณาคัดเลือก 

ก.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5 ประกาศผล/สรุปรายงานผล ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
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5. งบประมาณ 
 จ านวน  20,000 บาท (  ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29  (  ) งบ สพฐ. 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา ดีเด่น        
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งก าหนดการประเมินแก่โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ือชี้แจงความเป็นมาของโครงการ  รายละเอียด/

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการประเมิน และจัดท า
เครื่องมือ/เอกสารประกอบการประเมินของคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการออกประเมินตามแผน 
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมินและรายงานผล 
5.  ประกาศ ยกย่อง ชมเชย 

20,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000  
    ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
   โรงเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนมีบุคลากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100  

 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบตดิตาม 

ประเมินผล 
ช่วงเวลา 

โรงเรียนในสังกัดมีบุคลกรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น พสน.ดีเด่น ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในแต่ละกิจกรรม 

แบบติดตาม 
ผลการประเมิน 
ประกาศ 

มกราคม – 
กันยายน 2562 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 3. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่
มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง 
เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องยังเกิดขึ้นน้อยมาก 
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงจัดท าโครงการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยมีกิจกรรมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่งยืน กิจกรรมประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ กิจกรรมประเมินโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมประเมินโครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝก กิจกรรมประเมิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) และกิจกรรมประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้าง
วินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะ เป็นโรงเรียนปลอดขยะ เป็นโรงเรียนสีเขียว และรณรงค์ใช้หญ้าแฝก ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม
และสิ่งแวดล้อม   
 2.2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ น้ าเสียในโรงเรียนและ
ชุมชน และด้านลดการใช้พลังงานในโรงเรียน      
 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ น้ าเสียในโรงเรียน
และชุมชน ด้านลดการใช้พลังงานในโรงเรียน  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   

2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงาน ขยะ น้ าเสีย 
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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 เชิงปริมาณ   
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 โรงเรียน เข้ารับการประเมินและผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน  

เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนในสังกัดมีโรงเรียนผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่ด าเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 

4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการ/แต่งตั้งคณะท างาน ม.ค. –มี.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2 แจ้งก าหนดการประเมิน/เกณฑ์ให้โรงเรียนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับการประเมิน 
เม.ย. – พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 ประชุม/จัดท าเครื่องมือ/เอกสารประกอบการ
ประเมิน 

พ.ค. - มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์ส่ง/กรรมการ
พิจารณาคัดเลือก 

ก.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5 ประกาศผล/สรุปรายงานผล ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  20,000 บาท (  ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม. 29  (  ) งบ สพฐ. 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมประเมินโรงเรียน 
-โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-โรงเรียนปลอดขยะ 3Rs 
-โรงเรียนสีเขียว (กฟผ.) 
-โรงเรียนรณรงค์ใช้หญ้าแฝก 
-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
-โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. แจ้งก าหนดการประเมินแก่โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ  รายละเอียด/ประเด็น
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการประเมิน และจัดท าเครื่องมือ/
เอกสารประกอบการประเมินของคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการออกประเมินตามแผน 
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมินและรายงานผล 
5.  ประกาศ ยกย่อง ชมเชย 

20,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000  
      ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง        
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
   โรงเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรยีนในสังกัด  มีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์และปรับ
พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- โรงเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
- โรงเรียนมีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ าเสีย 
- โรงเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีการลดปริมาณขยะให้เหลือ 1 กิโลกรัม 
ต่อคน ต่อวัน 
- โรงเรียน สามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่
เกี่ยวขอ้ง 
-โรงเรียนต้นแบบและนักเรียนผู้น าเยาวชนด้านการจัดการขยะ  สามารถขยายเครือข่ายและเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ร้อยละ 100 
 
  

 
8. การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 
ประเมินผล 

ช่วงเวลา 

โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมิน 
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียน
ปลอดขยะ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
ส่งเสริมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และโรงเรียนที่ด าเนินงานตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
 

ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในแต่ละกิจกรรม 

แบบติดตาม 
ผลการประเมนิ 
ประกาศ 

มกราคม – 
กันยายน 2562 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม “น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน”  
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ชื่อโครงการ  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 3. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคล ย่อมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพลภาพ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการ
สนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยเก็บค่าใช้จ่าย การ
จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นภารกิจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาที่จะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 และพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์กรระหว่างประเทศ ในการจัดการศึกษา
แก่เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย มติคณะรัฐมนตรีในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เป้าหมายภายในปี 2562 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบโดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยสภาพปัจจุบันเด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มตกหล่นและออกกลางคันสูงขึ้นทุกปีดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อลดจ านวนและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันในวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เด็กตกหล่นและออกกลางคันที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 3. เพื่อส ารวจข้อมูลและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล  
 4.  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและสร้างองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 
 
 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
 -  นักเรียนที่จบชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปีกำรศึกษำ 2561 เรียนต่อทุกคน 
 -  ประชำกรวัยเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในสังกัด จบกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน 
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เชิงคุณภาพ   
 -  เด็กและเยำวชนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนสมบูรณ์ทั งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

-2- 

4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันและมีแนวโน้ม
ว่าจะออกกลางคันในปีการศึกษา 2561 

ม.ค. –มี.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามเด็กออกคันที่
ส ารวจได ้

เม.ย. – พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ส ารวจนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 เข้า
เรียนต่อชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2562 

พ.ค. - มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4. ติดตามนักเรียนออกกลางคันที่ส ารวจพบ ก.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน ส.ค. 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. งบประมาณ 
 จ านวน  20,000 บาท (  ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29  (  ) งบ สพฐ. 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.ส ารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน - 
2.ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จบชั้นม.3เรียนต่อชั้น ม.4 /สายอาชีพ 
  -แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะท างาน 
  -ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มจัดประชุม 

10,000   

3.ออกติดตามเด็กออกกลางคันรายบุคคล 
  -ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนออกกลางคัน 
  -ค่าตอบแทนคณะกรรมการนิเทศติดตาม 
  -ค่าพาหนะ/วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 

10,000 

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000  
   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

โรงเรียนไม่ด าเนินการกรอกแบบติดตามข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ก ากับติดตามการทวงถามรายโรง 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของจ านวนเด็กตกหล่นและออกกลางคันลดลง 
 

ร้อยละ 80 

 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม 

ประเมินผล 
ช่วงเวลา 

จ านวนเด็กตกหล่น
และออกกลางคัน
ลดลง 

ประเมินผลการด าเนินงานทุกขั้นตอนก่อนการ 
ด าเนินงานระหว่างด าเนินงานและสิ้นสุด 
การด าเนินงาน ด้วยแบบรายงาน  

แบบติดตาม     
เด็กออกกลางคัน 

ม.ค.-ก.ย.2562 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ร้อยละของจ านวนเด็กออกกลางคันลดลง 
 2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 เรียนต่อ ม.4  ทุกคน 
 3. ประชากรวัยเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
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ชื่อโครงการ  การด าเนินงานรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
สนองยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางนิภาภร  ชลการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 2. นางณิรชา  ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษา ได้ก าหนดนโยบายในการ

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ หน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายให้จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่เยาวชนไทยในวัยเรียน คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้ก าหนดพันธกิจไว้
อย่างชัดเจนว่า พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลด้วยการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
เป็นประจ าทุกปี โดยมีกรอบการด าเนินงานให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น
ธรรม และ เสมอภาค สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด  นอกจากนี้ยังก าหนดนโยบายส่งเสริมให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษา และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกัน 
และดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ตลอดจนก าหนดวิธีการรับนักเรียนในแต่ละปีไว้
อย่างชัดเจน 

 เพ่ือสนองนโยบายการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 และเพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบายการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และตามนโยบายการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตาม 
นโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
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3. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 แห่ง  
 2. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนและได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน และเสมอภาค  
เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการรับนักเรียนตามแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และไดร้ับโอกาส

ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 
1. ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ พ.ย. 61– ธ.ค. 61 โรงเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิด

ห้องเรียนพิเศษ 
ธ.ค. 61 สพม.29 

3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ ธ.ค. 62 สพม.29 
4 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักเรียน 
ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 สพม.29/ศธจ.อ านาจฯ 

5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา 

ม.ค. – ก.พ. 62 สพม.29 

6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ 

พ.ค. 62 – มิ.ย. 
62 

โรงเรียน 

7. สรุปผลการรับนักเรียนและรายงาน สพฐ. พ.ค. – มิ.ย.62 สพม.29 
 
5. งบประมาณ 
 จ านวน 40,000 บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1. ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ 12,000.- 
2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการ
รับนักเรียน 

7,000.- 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 1,000.- 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษของ
สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติ 

18,000.- 

5. สรุปผลการด าเนินงานการรับนักเรียน/รายงาน สพฐ. 2,000.- 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,000.- 
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      จ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน       
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ก าชับโรงเรียนให้ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนที่ได้รับอนุมัติ         
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบายการรับนักเรียน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และตามนโยบายการรับนักเรียน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง 
2. จ านวนนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
สถานศึกษาตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัด  
 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

 
 

8. การติดตามประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 

- การด าเนินงานรับนักเรียน 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ืออนุมัติ
แผนการรับนักเรียน 

แบบรายงาน พ.ค. – มิ.ย. 62 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบายการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 และตามนโยบายการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

  2. นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
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ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.นายธนเดช  บุญจรัส เบอร์โทร 089-844-5040  
                                                                      e-mail : Thanadech.b07@gmail.com 
                                         2.นางพรทิพย์  นัยเนตร เบอร์โทร 096-992-4142  
                                                                      e-mail : Naiyanet_Tip@hotmail.com 
                                         3.นายสมโภชน์  ขันทอง เบอร์โทร 095-609-5407 
                                                                      e-mail : Sompoch18@hotmail.co.th 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการกระจายอ านาจการจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการตาม
แผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ        
มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่ อยๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางการาชการ รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบสนองกับการบริหารแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติด้านการเงิน 
การพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.2 เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน ลดขั้นตอนในการท างานให้รวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    

3. เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ   

                1) ผู้บริหารโรงเรียน               จ านวน  81  คน 
                2) หัวหน้างานการเงินโรงเรียน  จ านวน  81   คน 
                3) หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน     จ านวน   81  คน  
                                                            รวม    243  คน     
                3.1.4 คณะกรรมการฯ  สพม.เขต 29 จ านวน 29  คน 
 

mailto:Naiyanet_Tip@hotmail.com
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           เชิงคุณภาพ     
       1) ผู้บริหาร, หัวหน้าการเงิน และหัวหน้างานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 29 สามารถน าความรู้
ที่ได้รับในการอบรมไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
                2) บุคลากรใน สพม.เขต 29 ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการเป็นส าคัญและเพ่ิมความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน  

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ  

 
 
5. งบประมาณ  

          จ านวน 64,180 บาท จากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดอบรมตามโครงการฯ จ านวน 1 วัน 

ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนละ 3 คน ,คณะท างาน
ตามค าสั่ง สพม.29 จ านวน  29  คน และ
วิทยากร 2 คน รวมทั้งสิ้น  274  คน    
- ค่าอาหารกลางวัน 274*120 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  274* 25* 2 มื้อ   
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 10 คน 
- ค่าวัสดุ + ค่าถ่ายเอกสาร 

64,180 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 
9,000 

 
 
 
 

32,880 
13,700 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ  

1 ประชุมเตรียมการ วางแผน จัดท า
เอกสารบรรยาย  

 1 พ.ย. 61 สพม.29 คณะกรรมการ 

2 จัดอบรมตามโครงการ                  
– แจ้งผู้เข้าอบรมจากโรงเรียน   
-จัดฝึกอบรม 
 

   
30 ต.ค.61 
9 พ.ย.61 

 
 

หอประชุม 
เบญจานุสรณ์ โรง
เรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
วิทยากรจาก 
สตง.ภูมิภาคอุบลราชธานี 
สนง.ป.ป.ช.อุบลราชธานี 
 

3 ก ากับติดตามสอบถามการปฏิบัติงาน ธ.ค.61  กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ และ ตสน. 
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6.  หลักสูตรกิจกรรม   ตามตารางการอบรมฯ 
     1. นโยบายบริหารงานการเงินและพัสดุ                                        .30  ชม. 
     2. ความรู้ ระเบียบฯเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา        1.30  ชม. 
     3. กฎหมาย ระเบียบฯของ ป.ป.ช.ที่เก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ        1.30  ชม. 
     4. การบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ                   1.30  ชม. 
     5. แบ่งกลุ่มสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น+น าเสนออภิปราย             1.30  ชม. 

7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ประเมิน แบบสังเกตของผู้จัด 
แบบสอบถามออนไลน์ 

 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ,หวัหน้างานการเงินและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีความตระหนักและมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
 3. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 
สนองยุทธศาสตร์ที่   6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1. นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. นางธัญดา  บรรเรืองทอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 3. นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้น าเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับรองรับข้อมูลการสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน โดยมีการพัฒนารูปแบบ
การประชุมเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งจะสามารถจัดประชุม อบรมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมที่ส่วนกลาง 
อีกท้ังยังลดปัญหาความเสี่ยงอันจะเกิดจากการเดินทางไปประชุม  
  เนื่องจากการใช้งานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่คุ้นเคยในด้านการใช้งาน
อุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาระบบ VDO Conference ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทดสอบการใช้งานระบบ VDO Conference เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าและสร้างความคุ้นเคยใน
การใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งโครงการพัฒนาระบบ VDO Conference นี้ จะเป็นการน านวัตกรรมสมัยใหม่เข้า
มาปรับใช้กับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจได้อย่างเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ VDO Conference ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในการประชุม และอบรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบ VDO 
Conference ได้ตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
           4. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าประหยัดเวลาท างาน งบประมาณในการจัดประชุม และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเดินทาง 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 81 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบ VDO Conference    
ที่สามารถให้บริการได้  
 2. ระบบประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจ าโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จ านวน 81 โรงเรียน 
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 3. ศูนย์ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สามารถให้บริการได้ 
จ านวน 82 ศูนย์ 
          4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ทันสมัย 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สหวิทยาเขตมีระบบประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจ าเครือข่ายสหวิทยาเขตและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. 
2. 
 
 
 
4. 
 
5. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน 
2.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์ 
ติดตามผลการการใช้งานระบบ VDO Conference ของโรงเรียน 
ในสังกัด 
ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

12 เดือน  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
 สถานที่ ด าเนินการที่ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  879,150 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ขอถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายระบบประชุม
ออนไลน์ VDO Conference ประจ าโรงเรียน
ในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

     1.1 จัดหา/ติดตั้งระบบเครือข่ายประชุม
ออนไลน์ VDO Conference ประจ าโรงเรียน
ในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(งบประมาณตั้งไว้โรงเรียนละ 10,000 บาท 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 50,000 บาท)  
ประกอบด้วย  
กล้อง webcam full hd 1 ตัว 
ไมโครโฟน 1 ตัว  
มินิมิกซ์ 1 ตัว 

860,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
4,750 

 
11,400 

 
2,000 

 860,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
4,750 

 
11,400 

 
2,000 

 

1.2 พัฒนาโปรแกรมประชุมออนไลน์ 
1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ โรงเรียนละ 1 คน รวม 81 
คน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 14 คน    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
- ค่าป้าย 1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 95 คน*
25 บาท* 2 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 95 คน*120 บาท* 
1 มื้อ  
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
 

รวมทั้งสิ้น 879,150  879,150  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      2. โรงเรียนขาดบุคลากรในการดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 

 
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 81 โรงเรียนและ
1 ส านักงาน 

เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานมีระบบประชุมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดการค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม และลดความเสี่ยงในการเดินทางของบุคลากร 

 
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 81 โรงเรียนและ
1 ส านักงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาเขตในสังกัดมีระบบการประชุมผ่านเครือข่าย 
VDO Conference ที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถจัดประชุม อบรม ถ่ายทอดข้อมูลภาพและเสียงโต้ตอบกันได้ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีช่องทางสื่อสารทางไกลผ่านระบบเครือข่ายใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องเดินทางมาประชุม อบรม ที่
ส่วนกลาง เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการเดินทาง อีกท้ังยังท าให้ข้าราชการครูในโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามเวลาและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 5  
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 แนวทางในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด 

2. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
  3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
  5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ควร 1) ให้ความส าคัญกับการติดตาความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญ
ในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน ก าหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแล ให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

5 มกราคม 2562 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ประสานการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามไตรมาสทุกกลุ่ม/

หน่วย 

5 เมษายน 2562 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

5 กรกฎาคม 2562 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
   (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

5 ตุลาคม 2562 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
    (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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 ขั้นตอนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการด าเนินการน าแผนสู่การปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน           การ
ด าเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิง่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน             ( 
Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C ) และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )  
 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P ) 
   1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ 
    2)  ก าหนดกิจกรรมเพื่อด าเนินการ 
    3)  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/ก าหนดการ 
    4)  ร่างค าสั่งคณะท างาน 
    5)  ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 
    6)  รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

   1.2 ผู้บริหารด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    2)  ซักถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
    3)  อนุมัติให้ด าเนินการกิจกรรม 
 

  2.  การปฏิบัติ ( D ) 
   2.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  จัดท าหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดท าค าสั่ง 
    2)  แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3)  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือท าการเบิก จ่าย 
    4)  แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน 
   2.2 ผู้บริหารด าเนินการ 
    1)  จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะท างาน 
    2)  ชี้แจงท าความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ 
    3)  ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
   2.3  คณะท างานด าเนินการ 
    1)  เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงและรับมอบภารกิจ 
    2)  ด าเนินการตามภารกิจที่รับมอบ 
    3)  ขอรับค าปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝ่ายอ านวยการ 
 
 

  3.  การตรวจสอบ ( C ) 
   3.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
    1) ตรวจสอบการด าเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้  
        หรือปฏิบัติไม่ได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
    2) เสนอหลักฐานการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะท างานพิจารณา  
        เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 
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    3) รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม   
                         ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    4)  จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท างานแต่ละคน 
    5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้ 
  5.1  บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม 
  5.2  แผนการจัดกิจกรรม 
  5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  5.4  รายละเอียดประการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  5.5  บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  5.6  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  5.7  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  5.8  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
  5.9  ภาพกิจกรรม 
  5.10  ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการ (ถ้ามี) 
 

  4. การปรับปรุงแก้ไข ( A ) 
   1)  ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ 
   2)  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 
  ในการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ค านึง      
ถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
ด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
 
 

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