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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้นการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  โดยมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี  กับนโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืน  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จ  
ที่กำหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจากทุกภาค 
ส่วนในการกำกับ ระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้  รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  
โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

พ.ศ. 2546  
มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา  

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน 
ราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา  

วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีข้ึน
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 5 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา   พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ดังนี้  
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน สถานศึกษารับทราบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภารกิจและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 
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ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 46 ถนนเทวาภิบาล ตำบล 
ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหาร
จัดการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาของพ้ืนที่บริการ 20 อำเภอ  ได้แก ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง 
อำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอหนองพอก  อำเภอเสลภูมิ  อำเภอเมยวดี  อำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอเมืองสรวง 
อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี และ
อำเภอทุ่งเขาหลวง โรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 
5,187,156 ไร่   

หมายเลขโทรศัพท์   : 0-4351-5369, 0-4351-5657 
โทรสาร              : 0-4351-5657, 0-4351-2414  
เว็บไซต์สำนักงาน             :  www.secondary27.go.th 
E-mail  address :secondary27@secondary27.go.th 

การติดต่อประสานงาน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                     โทร. 043-515369 ต่อ 101 
กลุ่มนโยบายและแผน                                      โทร. 043-515369 ต่อ 102 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                            โทร. 043-515369 ต่อ 103 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 043-515369 ต่อ 104 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา      โทร. 043-515369 ต่อ 105 
กลุ่มอำนวยการ                                           โทร. 043-515369 ต่อ 106 
กลุ่มกฎหมายและคด ี โทร. 043-515369 ต่อ 107 
หน่วยตรวจสอบภายใน                                  โทร. 043-515369 ต่อ 108 
สำนักผู้อำนวยการ                                        โทร. 043-515369 ต่อ 109 
รับ-ส่งหนังสือราชการ  โทร. 043-515369 ต่อ 110 
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อาณาเขต  จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดกาฬสินธุ์   
        ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์ 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดยโสธร 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
แบ่งตามอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 5 โรงเรียน  อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     1. โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 

2. โรงเรียนสตรีศึกษา  อำเภอเกษตรวิสัย 4 โรงเรียน 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด     1. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนสุรณ์ 

      4.   โรงเรียนขัติยะวงษา     2. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 

      5.   โรงเรียนสตรีศึกษา 2     3. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  

 อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 โรงเรียน     4. โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์   

     1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอสุวรรณภูมิ 6 โรงเรียน      

     2. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม     1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

     3. โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์     2.  โรงเรียนหัวโทนวิทยา 

 อำเภอธวัชบุรี 4 โรงเรียน     3.   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

1. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม     4.  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 

2. โรงเรียนธงธาน ี     5.   โรงเรียนทุ่งหลวงพลบัพลาไชย 

3. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม     6.   โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

4. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย         

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 2 สถาบัน และ 1 
หน่วย ดังนี้  
1. กลุ่มอำนวยการ  2. กลุ่ม
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    อำเภอศรีสมเด็จ 2 โรงเรียน อำเภอโพนทราย 2 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา      1. โรงเรียนทรายทองวิทยา 

    2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด        2. โรงเรียนสามขาทา่หาดยาววิทยา 

 อำเภอจังหาร 2 โรงเรียน  อำเภออาจสามารถ 3 โรงเรียน 

    1. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค ์      1. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 

    2. โรงเรียนม่วงลาดวทิยาคาร      2. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 

อำเภอเชียงขวัญ 2 โรงเรียน      3. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 

    1. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม         “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์อนุสรณ์” 

    2. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม  อำเภอเมืองสรวง 2 โรงเรียน 

 อำเภอปทุมรัตต์ 2 โรงเรียน      1. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 

     1. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      2. โรงเรียนสูงยางวทิยาประชาสรรค ์

     2. โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  อำเภอพนมไพร 2 โรงเรียน 

 อำเภอเสลภูมิ 6 โรงเรียน      1. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 

    1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม      2. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย ์

    2. โรงเรียนเสลภูมิ  อำเภอหนองฮี 2 โรงเรียน    

    3. โรงเรียนขวาววิทยาคาร       1. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 

    4. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร       2. โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 

    5. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  อำเภอโพนทอง 6 โรงเรียน 

    6. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา 

 อำเภอหนองพอก 3 โรงเรียน      2. โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

    1. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย      3. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 

    2. โรงเรียนผานำ้ทิพย์วทิยา         4. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 

    3. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์        5. โรงเรียนคำนาดีพทิยาคม 

 อำเภอเมยวดี 1 โรงเรียน      6  โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 

.    1. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอโพธิ์ชัย 2 โรงเรียน    

      1. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ 

 
 
 
 

     2. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
 
 

   

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  9  กลุ่ม  1 หน่วย ดังนี ้  
1. กลุ่มอำนวยการ  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  3. กลุ่มนโยบายและแผน  4. กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา  5. กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  9. กลุ่มกฎหมายและคดี                    
10. หน่วยตรวจสอบภายใน  
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นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ก.ต.ป.น. 
เขตพื้นที่การศึกษา 

นายจำนงค์  ร่มเย็น 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม

กฎหมายและคด ี

นางปัทมพร  อารีเอ้ือ 
ผู้อำนวยการหน่วย                   
ตรวจสอบภายใน 

นายธนา  โด่งพิมาย 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

นางศุภวรรณ  อดกลั้น 
ผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหาร            

งานบุคคล 

นางสาวสุธาริณี มลารวม 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
 

นางรุ่งโรจน์ วิสุงเร 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย์ 

นายอุพิษ เหมือนทอง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายพรมมา  พันธภิบาล 
ผู้อำนวยการ         

กลุ่มอำนวยการ 

นางพิศมัย  หาญอาษา 
ผู้อำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นางมธุวลี  จันโทมุข 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม 

พัฒนาครูและบุคลากร 

นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่ม 

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายยอดรัก บุรวัฒน์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

นายวงศกร  ประกอบนันท์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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สภาพการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูป
ระบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2553  โดยมี
โรงเรียนในสังกัดจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7 สหวิทยาเขต  60 โรงเรียน ดังนี้ 
1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา   ประกอบด้วย 5  อำเภอ  10  โรงเรียน 

1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2 โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.3 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.4 โรงเรียนธงธาน ี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.9 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.10 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. สหวิทยาเขตสาเกตนคร   ประกอบด้วย 5 อำเภอ 9 โรงเรียน 
2.1 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.3 โรงเรียนสตรีศึกษา 2  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.5 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร     อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.6 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.8 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม      อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. สหวิทยาเขตศิลาทอง  ประกอบด้วย 2 อำเภอ 9 โรงเรียน 
3.1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.2 โรงเรียนเสลภมูิ     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.3 โรงเรียนขวาววิทยาคาร    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.4 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม    อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.5 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม   อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร        อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.7 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา         อำเภอโพนทอง   จงัหวัดร้อยเอ็ด 
3.8 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา        อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 11 

 

 

4. สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ประกอบด้วย  4 อำเภอ  9  โรงเรียน 
4.1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.3 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม   อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.5 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.8 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง  ประกอบด้วย 2 อำเภอ 8 โรงเรียน 
5.1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย         อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.3 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.4 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.5 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.7 โรงเรียนทรายทองวิทยา    อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.8 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ประกอบด้วย 3 อำเภอ 8 โรงเรียน 
6.1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์     อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.2 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.3 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร       อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
6.8 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์      อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  ประกอบด้วย 3 อำเภอ 7 โรงเรียน 
7.1 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา         อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ (ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย)์     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.3 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา     อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.7 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนกำกับติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูป
ระบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553   โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
รายการ จำนวน 

 

จำนวนอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษา 20 อำเภอ 
สหวิทยาเขตเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 7 สหวิทยาเขต 
จำนวนโรงเรียนทัง้สิ้น 60 โรงเรียน 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 26 โรงเรียน 
- โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดปีระจำอำเภอ) 28 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ   8 โรงเรียน 
- โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) 13 โรงเรียน 

   - โรงเรียนดีประจำตำบล   8 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 21 โรงเรียน 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนสุจริต 60 โรงเรียน 
- สถานศึกษาพอเพียง 60 โรงเรียน 
- โรงเรียน  Active Leaning 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 44 โรงเรียน 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 60 โรงเรียน 
- โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 60 โรงเรียน 

  -  โรงเรียนจัดการเรียนการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัด 
     ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
60 

 
โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 38 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program) 

   
 3 

 
โรงเรียน 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ(English integrated study: EIS) 

 
 
3 

 
 

โรงเรียน 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนทวิศึกษา และโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ 16 โรงเรียน 
- โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชวีิตต้นแบบในโรงเรียน   1 โรงเรียน 
- โรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 21 โรงเรียน 

- ศูนย์ฝึกอบรมและใหค้ำปรึกษาหลกัสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education)   1 โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 20 โรงเรียน 

- โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม 
   KKU Smart Learning 

 
15 

 
โรงเรียน 
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รายการ จำนวน  
-โรงเรียนที่เป็นศนูย์ HCEC (Human Capital Excellence (enter) 3 โรงเรียน 
-โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 

 
โรงเรียน 

- ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
-ศูนย์พัฒนาวชิาการจงัหวัดร้อยเอ็ด 
-โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้วทิยาการคำนวณ 
-โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
-โรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู้การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
-โรงเรียนโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา  “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) 

1 
9 
1 
59 
 

10 
 

   7 

โรงเรียน 
ศูนย์ 

โรงเรียน 
โรงเรียน 

 
โรงเรียน 

 
โรงเรียน 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดตามเกณฑ์การบริหารงานงบประมาณ (สพฐ.) 60 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน (ขนาดเล็ก) 37 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน (ขนาดกลาง) 13 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499  คน (ขนาดใหญ่)   5 โรงเรียน 
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  2,500 คน ขึ้นไป (ขนาดใหญ่พิเศษ)   5 โรงเรียน 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดตามเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (กคศ.) 60 โรงเรียน 

   -  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 359 คน (ขนาดเล็ก)  
-  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 360 – 1,079 คน (ขนาดกลาง) 

   -  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,080 – 1,679  คน (ขนาดใหญ่)   
   -  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  1,680 คน ขึ้นไป (ขนาดใหญ่พเิศษ)   
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น (รัฐบาล) 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 
39 
8 
10 

42,519 
22,581 
19,938 

โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 

คน 
คน 
คน 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มตีัวตนจริง 2,820 คน 

บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 78 คน 

     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 1 คน 

     - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 3 คน 

     - ศึกษานิเทศก์ 16 คน 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 43 คน 

- พนักงานราชการ 5 คน 

      -   ลูกจ้างประจำ 3 คน 

      -   ลูกจ้างชัว่คราว 7 คน 

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน 2,742 คน 

      - ผู้อำนวยการโรงเรียน 60 คน 

      - รองผู้อำนวยการโรงเรียน 67 คน 
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รายการ จำนวน 
 

        - ครูผู้สอน 2,354 คน 

        - พนักงานราชการ     97 คน 

        - ลูกจ้างประจำ    55 คน 

       - ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)   109 คน 

- ครูธุรการ    25 คน 

- นักการภารโรง    12 คน 

- เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     1 คน 

- ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน    1 คน 

- ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    1 คน 

- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต    21 คน 

- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    11 คน 

- ผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน    30 คน 

- ครูโรงเรียนตามพระราชดำริ     3 คน 

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน    4 คน 

สรุปจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียน 
จำแนกตามการจัดระดับการศึกษา 

เปิดสอนระดับ 
จำนวน 

โรงเรียน นักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 60 42,519 

รวม 60 42,519 
ทีม่าของข้อมูล : ประมวลผล จากระบบ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ข้อมูล ณ  

วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การกำหนดขนาดโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1 ตั้งแต่ 1 – 120 คน 3 
ขนาดที่ 2 ตั้งแต่ 121 – 200 คน 16 
ขนาดที่ 3 ตั้งแต่ 201 – 300 คน 12 
ขนาดที่ 4 ตั้งแต่ 301 – 500 คน 6 
ขนาดที่ 5 ตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 13 
ขนาดที่ 6 ตั้งแต่ 1,501 – 2,500 คน 5 
ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป 5 

รวม  60 
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สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณสังกัด สพม.รอ 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 – 499 คน 37 
ขนาดกลาง ตั้งแต ่500 – 1,499 คน 13 
ขนาดใหญ ่ ตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 5 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 5 
รวม 60 

ข้อมูลประมวล จากระบบ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ จำนวนห้องเรียนและอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 โรงเรียน 

ระดับ/ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ห้องเรียน 

อัตราส่วน 
นักเรียนต่อ
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 3,608 3,900 7,508 235 1:32 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 3,532 4,088 7,620 239 1:32 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3,553 3,900 7,453 241 1:31 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10,693 11,888 22,581 715 1:32 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,925 4,110 7,035 223 1:32 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,657 3,899 6,556 228 1:30 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,434 3,913 6,347 222 1:29 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,016 11,922 19,938 663 1:30 

รวมท้ังสิ้น 18,709 23,810 42,519 1,378 1:31 
ข้อมูลประมวล จากระบบ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ตารางแสดงวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวตนจริงสังกัด สพม.รอ 
                    สายผู้บริหาร 

     กลุ่มงาน                        
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผอ. สพม.รอ 1  -  1 
รองผอ.สพม.รอ 3  - 3 
กลุ่มอำนวยการ 1 5 6 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 1 7 8 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 4 6 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 7 7 
กลุ่มบรหิารงานการเงินสินทรัพย ์ 1 7 8 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 12 17 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 2 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 - 1 

กลุ่มกฎหมายและคด ี 1 1 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 
พนักงานราชการ 1 4 5 
ลูกจ้างประจำ 2 1 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 5 2 7 

รวม 25 53 78 
                        ข้อมูลจาก : กลุ่มบรหิารงานบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุก
คนบรรลุถงึศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้  และทักษะการอ่านเขียน และคิดคำนวณท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตในอนาคตและได้ประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนในสังกัด 
ระดับชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  
(Ordinary National Educational Test : O-NET) รายงานผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ม.3 (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562– 2563 

ผลการประเมิน 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีที่ผ่านมา ปี 2562 ปีปัจจุบัน 

รายการที ่1 ภาษาไทย 54.91 55.82 +0.91 
รายการที ่2 คณิตศาสตร์ 26.54 27.09 +0.91 
รายการที ่3 วิทยาศาสตร์ 30.29 30.64 +0.55 
รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 31.89 34.74 +2.85 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน 1 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ รายการที ่1 ภาษาไทย เมื่อ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่ 
แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  

แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตา่งๆ เพ่ือบรรลุ ตามเปา้หมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

แผนระดับที ่3 คือ แผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถา่ยทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัตริาชการ... แผนปฏิบัติการประจำปี  ซึ่งวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี ้ 
2.1 แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
2.1.1.1 เป้าหมาย  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุน 

มนุษย ์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ่อนประถมศึกษา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพคร ูการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ดา้นวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
2.1.2.1 เป้าหมาย  
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สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

การลดความเหลื่อมล้ำ สรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพื้นฐาน 5 
รายการ ได้แก ่1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการ
เขา้ถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทัว่ประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก ่โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง)  
2.1.3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
2.1.3.3 การบรรลุเป้ำหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนำการศึกษา และแผนการ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ้ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท ์และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยา่งทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายา
เสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป  

2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
2.1.4.1 เป้าหมาย  

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอยา่ง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มี 

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วม ในการต่อตา้นการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต 
ทุกรูปแบบ  

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580)  
    2.2.1.1 ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)  
       1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

       เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

   เป้าหมายท่ี 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความ  
สามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

             การบรรลุเป้าหมาย    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู   เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบ
การศึกษาในดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบ
ประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรรม
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล  
                           2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21   
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  
การเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
กำฃารพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
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รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และดา้นการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  

   3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา   1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   2) สร้างเส้นทางอาชีพ 

สภาพแวดล้อมการทำงาน  และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย   ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
กำรบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ 

ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความ
คิดเห็นผู้บริหาร คร ูศึกษานิเทศก ์นักเรียนและพ่อ แม ่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา 
แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ  พร้อมทัง้มีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้ 
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการ
สร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง 
ด้านร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนา 
ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถม 

ศึกษาที่มีคุณภาพ  
เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย  

สามารถเขา้ถึงบริการ ที่มีคุณภาพมากขึ้น  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
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ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พ้ืนที ่การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการ 

ศึกษาภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
เล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ 

ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  

แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ 
ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่ม 
เป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงใน
ถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม 
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การจัดการศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  

2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนา 

การจัดการศกึษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท ์และรู้รักสามัคค ีมีความ
เขา้ใจ ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา ยาเสพ
ติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  

เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 

การบริหาร และพัฒนาประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผน 

การพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ้ให้
การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท ์และรู้รัก
สามัคค ีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม ่พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ต่อไป  

2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ 
ภูมิใจ ในความเป็นคนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ 
นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เขา้ใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคา่ แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความด ีสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  

2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต 
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี  

แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ 
มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ 
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ตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เขา้กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนกา 
รส่งเสริม ให้นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู ้เขา้ใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณคา่แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความด ีอีกท้ังสร้างเครือขา่ยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน 
ด้านคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ 
มีการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการ 

พัฒนานวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำ
เยาวชน ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  

2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 2565  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปา้หมายสำคัญ คือ “คนสามารถ 
ยังชีพอยู่ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอยา่งทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุ
ประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีขา้งหน้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา 
ประกอบด้วย  

    - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและชุมชน ร่วมกับการให้ ความช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

  - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก ่
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่า
สูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่ 
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- การพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา 
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจทีป่รับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ  

- การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling  
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความม่ันคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือขา่ยการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ภารกจิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสำคัญ 
กับการเร่งดำเนินการในมิติตา่ง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุคา่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของ
แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพร้อมเติบโตอย่าง
ยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้  

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับ 
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็น
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที ่2) Future Growth ข้างต้น 
ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุก
ช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้  

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค 
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้หมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้
แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น  

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยคน 
ยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเปา้หมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเปา้หมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบ
ข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น  

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา  
     1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
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1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็ก 
ปฐมวัยได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  

1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการ 
จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที ่การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการ 
ศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  

     2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
2.1 ประเด็น  

1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ 
พิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หา่งไกล หรือสถาน 

ศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ  

2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา  

3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จน 
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แกโ่รงเรียน  
พ้ืนทีสู่งในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

               3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย ์ 

3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม ในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

     4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4.1 ประเด็น  

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
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4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  

1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ  

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กด ีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปา้หมาย ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคง  

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน คร ู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เขา้ใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกท้ังสร้างเครือขา่ย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม  

       5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัล 

แห่งชาติ  
5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ  

ศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  

1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อตา้น  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการ  
สอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือขา่ยและการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

ปฐมวัย  
1. เป้าหมาย  
       1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาด 

แคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
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การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด  

      2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง ในการ
ดำรงชีวิตได้  

     3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอา่นและคณิตศาสตร์ (Literacy &  
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลก ยุค
ปัจจุบัน  

     4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน  

2. ตัวช้ีวัด  
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 35 ในปี 2565  

2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาค 
บังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  

3. มีระบบการบูรณากา การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)  
ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเขา้สู่การ 
ศึกษาระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี  

2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู ้ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการ 

ดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ  

2. คร/ูอาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ  
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน 
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในก่รจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
การร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับ
ผู้เรียน 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 29 

 

 

2. ตัวช้ีวัด  
1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุก 

ระดับการศึกษา  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน 

รู้แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู ้ 

ทักษะและเจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ  

เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ของครู
และผู้บริหารสถาบันการศึกษา  

5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ จัด 
การเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาจารย ์ให้มี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ  
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิ 

ภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ  
    1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที ่ 
              1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู  

และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงตามความ
ต้องการจำเป็น  

1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย  
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพ  

   1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย  
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น  

             1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง  
ต่อเนื่อง อาทิ  PLC & CPD  (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  

          1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิน  
สมรรถนะไปเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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2.2.4.1 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่า 

นิยมที่ด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการเขา้ 
ถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ 
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

2.2.4.2 เป้าหมายรวม  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เทา่ทันสถานการณ ์มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมลา้ทางดา้นรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มคีุณภาพ
พอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนทีประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสร้างภาพลักษณ์ด ี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการรา้ยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพ
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สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  

2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนำศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

2. พัฒนำศักยภาพคนให้มีทักษะความรู ้และความสามารถ ในการดำรงชีวิต อย่างมี 
คุณคา่  

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตก 
ต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  

2. เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา  

1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้า 
ถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

2. ขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง 
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที ่และสภาพร่างกาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ 
ยั่งยืน  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส 

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  

การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
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แนวทางการพัฒนา  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  

2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ 
2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที ่3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
1. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็น  

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ 

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข  
3. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ที่ 

ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  
4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่  

และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน ในพ้ืนที ่
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)  

2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที ่8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน 
ความม่ันคงภายใน  

1. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น 
การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง  

ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที ่9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ 

ทุจริต  
1. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น 

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการ 

ทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
3. ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างคา่นิยม 

ต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต  
2.3 แผนระดับท่ี 3  

2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศกึษาให้คนไทยทุกคน 

สามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้
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ประเทศไทยสามารถกา้วขา้มกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทา่เทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ใน
ระยะ 20 ปีขา้งหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้  

2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า 

สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน ทั้งในด้าน
กฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเปา้หมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความ
พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการ
ขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส ในการเขา้ถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เทา่เทียม 
และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม ่ผู้ปกครอง และชุมชนใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู ้สื่อ นวัตกรรมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความม่ันคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การ
ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การ
พัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเทา่
เทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคง 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเทา่เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว  

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำป ี2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565 ซ่ึง
กำหนดสาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
การบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป  

2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.  
2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จำนวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทาง การพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประเทศต่อไป  
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2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบ
สุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้  

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู ้ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
อาชวีศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)  
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถาน 
ศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
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และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ  
วัดความรู ้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยา 
กรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอา้งอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ 
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเชียนได้  

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารา่งกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกา้วหน้าเป็น
ระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ ผู้จบ 
การศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ช้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา  
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อย 
โอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ 
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ  
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3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การดำเนิน 
งานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ แต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี
เทา่เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

2.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 
2565  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น  
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนัก 
งานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและ 

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อ การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

2) ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย  

จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเทา่เทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี 
คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด 
ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ที่จำเป็น ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน 

ขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษา และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก 

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผนระดับท่ี 2 
ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
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ปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือถา่ยทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก ่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี
(พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี ้ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติ
ราชการอีกด้วย 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  จากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างของ
องค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาได้มี
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกำหนดมาตรการ และกลไกข้ึน โดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อน
และสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกำหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ปัญหา โดยส่วนใหญ่
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้
บัญญัติไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึง
มีคำสั่งเพ่ือปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวน 18 ภาค  
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวง 
ศึกษาธิการในระดับพื้นที่  
 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ 
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล และชุมชน     
ในแต่ละพ้ืนที่ 

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ 
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รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง          

บูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติภารกิจของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ          
ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก 

ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ 

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2. ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ.อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็น 
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ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
  กศจ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 

ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
6. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          

เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ  

กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาบังคับใช้โดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด 
ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น 

10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมายให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง งานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

1. กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวน

สองคนเป็นอนุกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
5. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ 
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  ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน 
  ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรงตำแหน่งเทียบกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อน
วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 53(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้มี
ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการ 

      1. สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หนว่ยงานยำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
      2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้ววยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไลการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3. ดำเนินการตามนโยบายของกรพทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560 – 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นในศตวรรษท ี่ 
21และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  
ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการสําคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้  
ทุกหน่วยงานนํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร  
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง 
ความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2514 
เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  

นโยบายและจุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  

             1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันจาก 
ภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการด้าน ความปลอดภัย 
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดําเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  

           1.2  เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ จัดการเรียนรู ้เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

   1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ  

เพ่ือสร้างสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ 
เรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา  

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ  
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สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด 
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่  

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย  
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง 
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  

2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy)  
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุน การออม 
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และ 
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เชิงพาณิชย์เพ่ือ 
ให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น  

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น  
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียน 
และประชาชน สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนําไป 
ใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน ที่ม ี
บริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น  

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้  
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

                     2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ  
ไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น และเด็กออก 
กลางคัน  

 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา  
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ 
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่ม  
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETS ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School)  
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning)  

    4.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
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(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา  
              4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ กําลัง 
คนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศ  

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ  
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลาก 
หลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

      4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ  
ที่จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร 
มาตรฐาน สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency)  

      4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้   
ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ 
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

      4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลังแรงงานในภาคเกษตร  
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 
ที่สามารถ รองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

      4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทํา โดยบูรณาการ  
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน  

      4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง  
มาตรฐานอาชีพเพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง 
สามารถ นําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance  

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ  
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา  

    5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ  
ทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

5.5 เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ 
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ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  

6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.0 ด้วยนวัตกรรม   และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น 
กลไกหลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย  
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ ๔.๐ 
สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็น  
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ  

6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่ง  
และสายงานต่าง ๆ  

    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ  
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลําดับ  

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว  
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดก้ำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติ
และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี
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แนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน มีการปฏิรูปการเรียนรู้
สำหรับศตวรรณที่ 21 ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
และสร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่
มีคุณภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเป้าหมาย
การพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้กำหนด
โดยสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
   1. ด้านความปลอดภัย 
       1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อม
เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
   2. ด้านโอกาส 
       2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอ
ภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
       2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
       2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
จดัหาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
รายการบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุด
ออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
   3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม
กับความต้องการและบริบท 
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      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการ
ตนเอง มีการคิดขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศิลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       3.3 จัดการให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในในศตวรรณที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ 
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่
การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวามท้ังส่วเสริมการนำระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
    3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งบุคลการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. ด้านประสิทธิภาพ 
       4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนวจและใช้
พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล 
       4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
       4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
       4.5 เพ่ิมประสิทธิการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ
ชีวิตวิถีปกติต่อไป (New Norrmal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Norrmal) 

 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
  2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 49 

 

 

  5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  6. สางเสริมจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  
  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและ
ถิ่นทุรกันดาร 
  8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรคกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

จากการศึกษาสภาพบริบทด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สภาพของ  
หน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงได้กำหนดเป็น 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้  

วิสัยทัศน์   ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บูรณาการทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสาน
ศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ ตลอดชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  
2. ส่งเสริม การพัฒนาให้ผู้รับบริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ระดับชาติและ 

ระดับสากล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้อง 

กับ ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 

ทาง การศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง  

และพลโลก  
6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตาม 

หลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์  
1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  
2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะ 

สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชาติเพื่อรองรับสู่สากล  
4. ประชากรทุกช่วงวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างโอกาสใน 
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การเข้าถึง บริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ  
6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตาม  

หลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย 
ยึดหลัก ศาสตร์พระราชา  

2. เร่งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา ชาติ มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่สอดคล้อง 
กับ ความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นพลเมือง  
และพลโลก  

6. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์  
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เป็นคนดี เก่ง  

และมีคุณภาพ ยึดหลักศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การสอนเชิงรุก Active learning  
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเน้นทั้งด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีทักษะอาชีพ เรื่อง ข้าวหอมมะลิ พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการเกษตรและท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ  

4. เร่งรัดการจัดการศึกษาทุกระบบได้รับการพัฒนาและรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษาชาติ มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศติดตาม Coaching and mentoring  

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ  
และรองรับการสู่สากล  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

7. ส่งเสริมการนำฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษา  

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนสุขภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้ 
ร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งสุขภาพ  

9. เพ่ือส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด 
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)  ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลำ้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึง และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ มีความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน 

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

4. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
   6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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        เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
   3. ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
   4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

6. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้ 

เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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ส่วนที ่3  
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน
โครงการ 

1 
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     งบบริหารสำนักงาน งบรายจ่ายประจำ   
 

 
3,590,715.00 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 (รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่ม
นโยบายและแผน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติ)   
 

 
3,409,285.00 

 
 
 

 

   2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
จำแนกตามกลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาต ิ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

2,438,785.00 
 
 

205,000.00 
 

 
7 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ มีทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

690,000.00 3 

 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม และการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยา่งทั่วถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

 
 
 

 

150,000.00 1 

   กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้
เต็มศักยภาพ 

 

1,069,285.00 10 

   กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพือ่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

192,000.00 1 

กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาทกุระดับ 

และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อ
พัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

 

132,500.00 6 

  2.2 งบประมาณโครงการสำคัญจำเป็นเร่งด่วนตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 
970,500.00 

 
2 

รวม 7,000,000 
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1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  3,600,000 บาท   

(สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  โดยจำแนกรายจ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 

ปีงบประมาณ  2565 ปีงบประมาณ 
2566 

(งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้) 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
จ่ายไปแล้ว 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00 - 100,000.00 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะไปราชการ  500,000.00 56,337.00 500,000.00 
3 ค่าประกันภัยรถยนต์  50,000.00 - 50,000.00 
4 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 40,000.00 - 40,000.00 
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000.00 84,336.00 500,000.00 
6 ค่าวัสดุสำนักงาน  700,000.00 71,808.00 700,000.00 
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00 - 200,000.00 
8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000.00 2,070.00 100,000.00 
9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000.00 - 60,000.00 
10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพม.รอ (จำนวน 7+2 510,715.00 98,851.00 520,000.00 
11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จำเป็นเร่งด่วน 100,000.00 - 100,000.00 
     

รวม 2,860,715.00 313,402.00 2,870,00.00 
ข ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟ้า 550,000.00 48,332.05 550,000.00 
2 ค่าโทรศัพท์ 60,000.00 7,662.80 60,000.00 
3 ค่าพัสดุไปรษณีย์ 70,000.00 5,391.00 70,000.00 
4 ค่าน้ำประปา 50,000.00 4,101.09 50,000.00 

รวม 730,000.00 65,486.94 730,000.00 
รวมทั้งสิ้น 3,590,715.00 378,888.94 3,600,000.00 

หมายเหตุ  รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 - 4  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย เพ่ือดำเนินการให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ ,กระทรวงศึกษาธิการ ,สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 2,438,785 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จำแนก  
รายไตรมาส ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ 
(เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดำเนินการ) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการใน
ไตรมาส 

ที่ 4 

1 ส่งเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

อำนวยการ 10,640 10,640 10,640 18,080 50,000 

2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบสารบรรณ            
อิเล็กทรอนิกส์ 

อำนวยการ - 20,000 - - 20,000 

3 ส่งเสริมวันประเพณีไทย วนัสำคญัทางศาสนา และวันรัฐพิธี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.รอ 

อำนวยการ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 

4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) บุคคล - 50,000 - 50,000 100,000 

5 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

พัฒนาครู 209,280 54,000 20,000 50,000   333,280 

6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผน 252,000 - 5,000 20,520 277,520 

7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สพม.รอ แผน - 45,000 25,000 8,385 78,385 
8 สร้างขวัญกำลงัใจบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
แผน - 25,000 25,000 50,000 100,000 

9 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี นิเทศ - - 28,000 162,000 190,000 
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ที ่ โครงการ 
(เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  พิจารณาอนุมัติดำเนินการ) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการใน
ไตรมาส 

ที่ 4 

10 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ครูยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นิเทศ - - - 10,000 10,000 

11 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning   

นิเทศ - - - 15,000 15,000    

12 พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA 2022 

นิเทศ - - - 10,000 10,000 

13 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

นิเทศ - - - 10,000 10,000 

14 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

นิเทศ - 5,000 - - 5,000 

15 สื่อสร้างสรรค์สังคม นิเทศ - - 13,250 16,750 30,000 

16 การประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
OBECQA 

นิเทศ - 20,000 - - 20,000 

17 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ประจำปี ๒๕๖5 

นิเทศ - - - 20,000 20,000 

18 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย นิเทศ - - 50,000 50,000 100,000 

19 ห้องเรียนสาธิต สพม.รอ นิเทศ - 50,000 50,000 50,000 150,000 
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ที ่ โครงการ 
(เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดำเนินการ) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที ่1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการใน
ไตรมาส 

ที่ 4 

20 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

การศึกษา
ทางไกล 

- 15,100 - - 15,100 

21 ฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบการจดัหาพัสดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวธิี
เฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP    

การเงิน - 32,500 - - 32,500 

22 ตรวจสอบภายในและการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.รอ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตสน. 3,500 15,500 - 11,000 30,000 

23 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส่งเสริม - - 10,000 - 10,000 

24 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส่งเสริม - 10,000 10,000 10,000 30,000 

25 อ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 ส่งเสริม - 192,000 - - 192,000 

26 การแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ 
ลีกคัพ 2021  คร้ังที่ 2 ประจำป ี2564” (2nd The Secondary Educational 
Service Area Office Roi-et League Cup 2021 )  “2nd SESAORET 
League Cup 2021” 
 

ส่งเสริม 20,000 - - 470,000 490,000 
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ที ่ โครงการ 
(เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดำเนินการ) 

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

27 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส่งเสริม - 5,000 - 5,000 10,000 

28 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัย
ของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กฎหมาย
และคดี 

- - 10,000 - 10,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 520,420 574,740 281,890 1,061,735 2,438,785 

 
2.2 งบประมาณโครงการสำคัญจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

 

ที ่
โครงการ 

(รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดำเนินการ)  

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2565 

อำนวยการ 958,000 - - - 958,000 

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ส่งเสริม 12,500 - - - 12,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 970,500 - - - 970,500 
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ที ่
โครงการ 

(รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติดำเนินการ)  

 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณจำแนกรายไตรมาส รวม
งบประมาณ

ในการ
ดำเนินการ

ทั้งสิ้น 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 1 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 2 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

ที่ 3 

ดำเนินการ
ในไตรมาส 

ที่ 4 

1 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต นิเทศ - 5,000 - - 5,000 
2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 
นิเทศ - 5,000 5,000 5,000 15,000 

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

นิเทศ - - - 45,000 45,000 

4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) นิเทศ 50,000 50,000 90,000 10,000 200,000 
5 พัฒนาการดำเนินงานและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า 

บุหรี่ ในสถานศึกษาสังกัด สพม.รอ 
ส่งเสริม - - - 25,000 25,000 

6 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส่งเสริม - - - 477,000 477,000 

7 อบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริม - - - 80,000 80,000 
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ส่งเสริม - - 48,000 - 48,000 
9 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ส่งเสริม - 5,700 11,300 1,000 18,000 
10 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น

พืน้ฐานปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         
ส่งเสริม - 1,000 7,000 2,000 10,000 

11 ส่งเสริมนักเรียนผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพญ็ประโยชน์เข้าศกึษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดมีีที่เรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565               

ส่งเสริม - - - 15,300 15,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 66,700 161,300 660,300 938,500 
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โครงการตามภารกิจกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  

จำแนกเป็นรายนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 ส่งเสริมวันประเพณไีทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.
รอ 

100,000 อำนวยการ 71 - 76 

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   15,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 110 - 113 

3 สื่อสร้างสรรคส์ังคม 30,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 127 - 132 

4 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 สพม.รอ 10,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 169 - 171 

5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 30,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 172 - 175 

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด สพม.รอ 10,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 185 - 187 

7 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 กฎหมายและคดี 188 - 190 

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 205,000 (สองแสนห้าพนับาทถ้วน) 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 190,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 102 - 105 
2 พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เตรียมความพร้อมรับการ

ประเมิน PISA 2022 
10,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 114 - 118 

3 การแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ 2021  ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2564” (2nd The Secondary Educational Service Area Office Roi-et League Cup 
2021 )  “2nd SESAORET League Cup 2021” 
 

490,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 180 - 184 

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 690,000 (หกแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 ห้องเรียนสาธิต สพม.รอ 150,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 148 - 155 
     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 ส่งเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

50,000 อำนวยการ 63 - 67 

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 100,000 บริหารงานบุคคล 77 - 79 
3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 333,280 พัฒนาครูและบุคลากร 80 - 91 
4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
277,520 นโยบายและแผน 92 - 95 

5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สพม.รอ 78,385 นโยบายและแผน 96 - 98 

6 สร้างขวัญกำลงัใจบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

100,000 นโยบายและแผน 99 - 101 
7 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ครูยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 10,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 106 - 109 
8 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 123 - 126 

9 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย 100,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 142 - 147 
10  การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตามแนวทางการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

15,100 การศึกษาทางไกลฯ 156 - 160 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,069,285 (หนึง่ล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
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กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 อ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 192,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 176 - 179 
     
     
     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 192,000 (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู ่
Thailand 4.0 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม/หน่วย 
 ที่รับผิดชอบ 

หมายเลข
หน้า 

1 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20,000 อำนวยการ 68 - 70 
2 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 
10,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 119 - 122 

3 การประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 20,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 133 - 136 
4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ประจำปี 2565 
20,000 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 137 - 141 

5 การฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุฯ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธี
เฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                   

32,500 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 161 - 163 
6 ตรวจสอบภายในและการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.รอ ประจำปี 2565 30,000 ตรวจสอบภายใน 164 - 168 
     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 132,500 (หน่ึงแสนสามหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
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แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน / เจ้าของโครงการ นางทัศนีย์  พันธุ์พานิชย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โทรศัพท์ 090-8618824  E-mail  tatsanee.10@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (หลัก) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติผลผลิต (Outputs) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 จำนวน 156 คน ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละ 100 ผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้ความร่วมมือในการ

รับนโยบายและข้อตกลงในการประชุม เครื่องมือวัดและประเมินผล 1. สังเกต 2. รายงานการประชุม 3. ติดตามผล 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  

      - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผลผลิต (Outputs) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 จำนวน 156 คน ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละ 100 ผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้ความร่วมมือในการ

รับนโยบายและข้อตกลงในการประชุม เครื่องมือวัดและประเมินผล 1. สังเกต 2. รายงานการประชุม 3. ติดตามผล 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

    1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. เสนอขออนุมัติโครงการ  2. ดำเนินกิจกรรม 3. รายงานการประชุม 

  3) กิจกรรม 

   1. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

mailto:tatsanee.10@hotmail.com
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   2. การประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  4) เป้าหมายกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 80 คน กิจกรรมท่ี 2       

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 76 คน 

 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

 1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความเข้าใจอันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม 

(1) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ

ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

(3) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(4) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ภาครัฐ มีคุณภาพ 

เข้าถึงได้ 

 (5)  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะ

สูง คล่องตัว 

 2) เป้าหมายรวม คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง

ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

 3) ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  (1) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   (2) แนวทางการพัฒนาที่ 2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วม    ในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่
ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้

และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึง

ความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ

และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง 

และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง 

และติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

 1.5 แผนระดับท่ี 3  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ.   และแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. 

    ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

           2.1 หลักการและเหตุผล 

                ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มุ่งกระจายอำนาจบริหาร

และการจัดการไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีโรงเรียน ในสังกัด 

60 โรงเรียน จำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายแนว 

ทางการปฏิบัติการบริหารจัดการ การปฏิบัติ การศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากร 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 ผลผลิต (Outputs) 

               1)  เพ่ือความเข้าใจอันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 
               2)  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
         2.2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
               1) การได้รับความร่วมมือจากการรับนโยบายและข้อตกลงในการประชุม 
               2) ประสิทธิภาพของการประชุม 
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 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ  
   1) ประชุมผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 80 คน 
             2) ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 76 คน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหาร ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจอันดีต่อกันใน
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีวัดความสำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 
จำนวน 80 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 76 คน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcom) ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ความร่วมมือในการรับนโยบายและข้อตกลงในการประชุม 

 2.5 ดัชนีวัดความสำเร็จ 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1) ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจอันดีต่อ
กันในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
              2) ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจอันดีต่อ
กันในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
              2) ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การประชุมประสบผลสำเร็จด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนำนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และข้อตกลงไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

 2.8 ระยะเวลาดำเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

7,000 7,000 7,000 9,000 30,000 

2.การประชุมข้าราชการและลูกจ้างทีป่ฏิบัติงานที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3,640 3,640 3,640 9,080 20,000 

รวม 10,640 10,640 10,640 18,080 50,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2.ค่าป้ายประชุม (ป้ายไวนิล) 

29,400 
   600 

70×35×12 
(จำนวน 70 คนๆ ละ 35 
บาท จำนวน 12 ครั้ง 

รวม 30,000  
 
  

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
 
 

20,000 
 
 

 

48×35×12 = 20160 
(ขออนุมัติเบิก 20,000) 

รวม 20,000  
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โครงการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวศุภนัส  เสาศิริ   ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ   
โทรศัพท ์065-0978946     E-mail suphanat.sao@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
         1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

           2) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
           3) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงาน 
สารบรรณของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ถ่ายภาพและใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและวิดิโอได ้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสาร ผลการดำเนินงานให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับและ
ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณสามารถใช้โปรแกรมรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและโรงเรียนได้ 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ คนไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงานสารบรรณของโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 60 โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ถ่ายภาพและใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผลการดำเนินงานให้สถานศึกษา
และหน่วยงานในสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ 100 % และต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณสามารถ
ใช้โปรแกรมรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและโรงเรียนได้  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

    1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
   2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   3. ดำเนินการกิจกรรม 
  3) กิจกรรม การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 4) เป้าหมายกิจกรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2 คน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
      1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติการราชการ  3 ปี (2563 – 2565 ) สพฐ 
2) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สพฐ. 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดจุดเน้นการดำเนนิงาน ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุก
รูปแบบ มีหนา้ทีส่่งเสริม สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน การพฒันาศักยภาพจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัดตามโครงการต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ตลอดจนสถานศึกษาในสงักัดได้มกีารจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง  ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียน รวมถึงการนำผลงาน 
นวัตกรรม ผลสำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในโอกาสตา่ง ๆ  งานประชาสมัพันธ์ จงึมีหนา้ที่หลักในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรมผลสำเร็จของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครู นักเรียน 
องค์กรสู่สาธารณชน ซึง่วิธีการที่สำคัญวิธีหนึง่ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ครอบคลุมครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การสรา้ง
เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อตา่ง  ๆเช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เว็ปไซต์ 
https://www.secondary27.go.th/ เฟสบุ๊คสำนักงาน และไลน์กลุ่มต่าง ๆ  เปน็ช่องทางที่ให้เครือข่ายประชาสัมพนัธ์สง่ผลงาน 
ผลสำเร็จ นวัตกรรม ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สาธารณชน รวมถึงการรบั-สง่หนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อระบบราชการ 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนในสังกัด 
   2.2.2 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ 

กิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สาธารณชน  มีเวที ช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสำเร็จต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน 

            2.2.3 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งหนังสือ 
ราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว  
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน                  
ในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน และผู้รับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน60 
โรงเรียน รวม 120 คน 

   2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 10 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถผลิตสื่อ และใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ/วีดิโอ ได้ร้อยละ 100 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร      
ผลการดำเนินงานให้สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งหนังสือราชการได้ร้อยละ 100 
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   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ กิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนได้เผยแพร่สู่ 

สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีเวที ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของโรงเรียนและนักเรียน 
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสาร กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ผ่านการอบรม 

สามารถผลิตสื่อและดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกคน 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม 

รับ-ส่งหนังสือราชการได้ทุกคน 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ        1) จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ / เพจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด/เพจงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
     2) หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นได้รับทราบผลงาน นวัตกรรม 
ผลสำเร็จของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
     3) การรับ-ส่งหนังสือราชการมีความถูกต้อง รวมเร็ว  
 2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดได้แสดงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถสู่สาธารณชน  
มีช่องทางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั และเปน็สื่อสมัพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสังคม 
  2) ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของโรงเรียน ครูและนักเรียน 

           3) สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งหนังสือราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว  
     2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
       2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

         2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท 

แผนการปฏิบัตงิาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวการส่งผลงาน
นวัตกรรม ผล สำเร็จกิจกรรมของครู นักเรียน การทำจดหมาย
ข่าวและการผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์ สื่อดิจิทัล และการใชง้าน
ระบบงานสารบรรณ จำนวน 140 คน 

 20,000    

รวม  20,000    
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โครงการ ส่งเสริมวันประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางพัชราภรณ์  วันทอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
โทรศัพท ์ 081-0555242      E-mail pat_oho@hotmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์(หลัก) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผลผลิต (Outputs) ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 250 คน ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละ 100 ผู้อาวุโส ผูบ้ริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความ
ประทับใจและ พึงพอใจ เครื่องมือวัดและประเมินผล 1. การสัมภาษณ์ 2. แบบเครื่องมือประเมิน 3. แบบประเมิน 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน 
ความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผลผลิต (Outputs) ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 250 คน ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละ 100 ผู้อาวุโส ผูบ้ริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความ
ประทับใจและพึงพอใจ เครื่องมือวัดและประเมินผล 1. การสัมภาษณ์  2. แบบเครื่องมือประเมิน 3. แบบประเมิน 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 

 2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. ดำเนินการ
กิจกรรม 

 3) กิจกรรม 
3.1 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 

       3.2 กิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2565 
       3.3 กิจกรรมประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี 2565 
       3.4 กิจกรรมวันรัฐพิธี (ตลอดปี) ประจำปี 2565   
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  4) เป้าหมายกิจกรรมผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน 
และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3  จำนวน 250 คน 
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 76 คน 

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 1) วัตถุประสงค์  

     เพ่ือจัดกิจกรรมวันประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 และแจ้งสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

   (1) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย 

   (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

   (3) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (4) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน การบริการภาครัฐ  
มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 

   (5) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ภาครัฐ ที่มีขีดสมรรถนะสูง 
คล่องตัว 
    2) เป้าหมายรวมที่ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักคำ
สอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 

    4) ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
         (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

                 (4.2) แนวทางการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักคำสอน 
ที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 
  1.5 แผนระดับที่ 3(ระบุชื่อ) แผนปฏิบัติการราชการ  3 ปี (2563 – 2565 ) สพฐ  และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2565 สพฐ. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2565 เช่น วันขึ้นปีใหม่        งาน
บุญผะเหวด งานวันสงกรานต์ และวันรัฐพิธี (ตลอดปี) ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ
สถานศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทุกครั้ง มีความจำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน รวมทั้งจะต้องมี
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งบประมาณในการดำเนินการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม วันประเพณีไทย และวันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นี้ขึ้น 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 ผลผลิต (Outputs)  

      เพ่ือจัดกิจกรรมวันประเพณีไทยและวันสำคัญทางศาสนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้ง
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

2.2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน ตระหนักและ

เห็นความสำคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย 
  2.3  เป้าหมาย 

 2.3.1 เชิงปริมาณ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมวันประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนาและวันรัฐพิธี 
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

      3.1.1 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 
          3.1.2 กิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2565 
          3.1.3 กิจกรรมประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี 2565 
          3.1.4 กิจกรรมวันรัฐพิธี (ตลอดปี) ประจำปี 2565  

2.3.2 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output)    ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  

นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1, 2  และ 3 จำนวน 250 คน 
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 76 คน 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  ร้อยละ 100 ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความประทับใจและ
พึงพอใจ 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

          1) ร้อยละ 100 ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความประทับใจและพึงพอใจ 
          2) ร่วมกิจกรรมวันประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี  

1.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 100 ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความประทับใจและพึงพอใจ 
   2) ร่วมกิจกรรมวันประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมี
ความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 ผู้อาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 
1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 -     
2. กิจกรรมงานบุญผะเหวด  40,000   40,000 
3. กิจกรรมประเพณีงานสงกรานต ์   47,000  47,000 
4. กิจกรรมวันรัฐพิธี (ตลอดปี)ประจำปี 2565 2,000 2,000 6,000 3,000 13,000 

รวม 2,000 42,000 53,000 3,000 100,000 

2.10 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
กิจกรรมที่ 1 
 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 

- -  

รวม -  
ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

กิจกรรมที่ 2 
งานบุญผะเหวด ประจำปี 2565 

ค่าใช้สอย  
1. ค่าทำบุญกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 
2. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มผู้ร่วม
กิจกรรม (150 บาท x 200 คน  ) 
3. ค่าเครื่องเสียง 
4. ค่าวัสดุ 
  - ป้ายไวนิล 
  - ต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน, ไม้สวรรค์   
  - อ่ืน ๆ 

 
5,000 

30,000 
 

3,000 
2,000 

 

รวม 40,000  
กิจกรรมที่ 3 
งานประเพณีงานสงกรานต์ 

ค่าใช้สอย  
1. ค่าพิธีสงฆ์,เครื่องไทยธรรมและ ค่าภัตตาหาร 

 
12,000 
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ประจำปี 2565 2. ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม(150บาท x 200 คน)  
3 ค่าเครื่องเสียง  
4 ค่าวัสดุ  
  - ป้ายไวนิล 
  - ค่าจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้,น้ำอบไทย,พานรองขันน้ำ 
  -  พวงมาลัยคอ (100เส้น x 20 บาท) ดอกไม้ประดับ
พานสรงน้ำพระพุทธรูป/มาลัยกร 
     (1พานx500บาท) 

30,000 
 

3,000 
2,000 

รวม 47,000  
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมวันรัฐพิธี (ตลอดปี) 
ประจำปี 2556 

ค่าใช้สอย  
วันรัฐพิธี  
1. พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 
มกราคม (ถวายพานพุ่มดอกไม้) 
2. พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เนื่องใน
วันยุทธหัตถี) 18 มกราคม (ถวายพานพุ่มดอกไม)้ 
3. พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ  พระพุทธเลิศหล้านภาลยั 
24 กุมภาพันธ์ (ถวายพานพุ่มดอกไม้) 
4. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่ หัวพระมหา
เจษฎาราชเจ้าและวนัข้าราชการ   พลเรือน 31  มีนาคม 
(ถวายพาน  พุ่มดอกไม้) 
5. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6  เมษายน 
(ถวายพานพุ่มดอกไม้)   
6. พิธีวันที่ระลึกคลา้ยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
25 เมษายน (ถวายพวงมาลา) 
7. พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 
พฤษภาคม (ถวายพวงมาลา) 
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน (พิธีทำบุญตกับาตร) 
9. พิธีวันที่ระลึกคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดนิทร 9 
มิถุนายน (ถวายพวงมาลา) 
10. พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 11 กรกฎาคม (ถวายพวงมาลา) 
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม (พิธีทำบุญตักบาตร) 
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สงิหาคม 
(พิธีทำบุญตักบาตร) 
13. พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอม

 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 
 

1,000 
 
 

   1,000 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 
 

1,000 
 

500 

500 

 
500 
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เกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม (ถวายพวงมาลา) 
14.  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 13 ตุลาคม (ถวายพวงมาลา) 
15.วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม (พานพุ่มดอกไมส้ด) 
16.  พิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (ถวายพวงมาลา) 
17.  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14  พฤศจิกายน (พานพุ่ม
ดอกไม้) 
18. พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาท สมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในอภิลักขิต  สมัยคล้ายวันสวรรคต 25 
พฤศจิกายน (ถวายพวงมาลา) 
19. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ,วนัพ่อ
แห่งชาติ) 5 ธันวาคม (พิธทีำบญุตักบาตร) 
20. พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 28 ธันวาคม (พาน
พุ่มดอกไม้) ค่าวัสด/ุอุปกรณ์งานราชพิธ ี

- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 
- ผ้าประดับงานพิธี(ขาว,เหลือง,ฟ้า,ม่วง) 
- โต๊ะและเครื่องราชสักการะ 
- ป้ายในการจัดงานพิธี 
- ขาตั้งพวงมาลา 

 
500 

 
500 

500 
500 

 
500 

 

500 
 
 

500 

รวม 13,000  
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โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการ   
สถานศึกษา และเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางอมรรัตน์  บานไธสง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
โทรศัพท์  085-7504858  E-mail:Pooh_8003@hotmail.com   
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)                                                                    
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์                                      

                (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม เป็นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) ประเด็น  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  (2) เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น   ของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2) เป้าหมายกิจกรรม  ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบากหรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
หรือห่างไกล 

1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติการราชการ  3 ปี (2563 – 2565 ) สพฐ 
2) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สพฐ. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ
การศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   เพ่ือนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการบริหาร   งานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

  2.2.2 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
  2.2.3 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  2.2.4 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  มี
ความรู้ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เมื่อได้รับการแนะนำ การประเมิน                
จากคณะกรรมการ 
   2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 คน 
  2.3.2 ศึกษานิเทศก์  จำนวน  17 คน 
  2.3.3  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ
ผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จำนวน 60 คน  

    2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาร้อยละ 100 สามารถพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงาน  
     2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาร้อยละ 100  สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

         2) ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมีความรู้ และ 
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เมื่อได้รับการแนะนำการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   

มีความรู้ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.5.2  เชิงคุณภาพ  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน     
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  2.6.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน  
  2.6.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวง 

ศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.6.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ และ

ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เมื่อได้รับการแนะนำการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

      2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. นักเรียน 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ..1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  100,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 
1.การประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน ศึกษา  

 /   25,200 

2.การประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน ศึกษา 
(รอบ เมษายน และรอบ ตุลาคม) 

 /  / 37,400 

3.การการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อเลื่อนเงินเดือนของผู้อำนวยการสถาน ศึกษา
(รอบ เมษายน และรอบ ตุลาคม) 

 /  / 37,400 

รวม     100,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

กิจกรรมที่ 1   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18,000 (90 คนX200บาท) 
 -  ค่าตอบแทนวทิยากร 7,200  ( 3 คน x 600บาท x 3 ช.ม ) 
กิจกรรมที่ 2   -  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 4 คณะๆละ 5 วัน 9,000 (4 คณะX5 วันX450 บาท 
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 4 คณะๆละ  5 

คน 
24,000  ( 20 คน x 220 บาท x 5 วัน) 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 4,400 ( 4 คน x 200 บาท x 5 วนั) 
กิจกรรมที่ 3   -  ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 4 คณะๆละ 5 วัน 9,000 (4 คณะX5 วันX450 บาท 
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 4 คณะๆละ  5 

คน 
24,000  ( 20 คน x 240 บาท x 5 วัน) 

 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 4,400 ( 4 คน x 220 บาท x 5 วนั)  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

  

รวม 100,000  
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
โทรศัพท์  061-8821191      E-mail : sujitta@secondary27.go.th 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   

         1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
                1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  เป้าหมายที่ 4 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                     ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาครูทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของแนวนโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการและเป็นวิชาชีพชั้นสูง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
๘๑ วรรคแรก ได้กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม 
และดูงาน เพ่ือนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ให้
เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง / ประเด็นการปฏิรูป  ด้านการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มี

ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
- จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สำรวจความต้องการการฝึกอบรมพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

เพ่ือให้การพัฒนาตรงตามความต้องการ 
- จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
- ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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  3) กิจกรรม 
    ดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามปฏิทินที่กำหนดใน
โครงการโดยคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับ
การพัฒนา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 

  เพ่ืออบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาจิตใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายสำนักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

         ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  การพัฒนาด้วยระบบ Online เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว  เป็นบทบาทหน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพขึ้น เพื่อให้สอดคล้องสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง และเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำ
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หน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ และเพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 2.2  วัตถุประสงค์ 

     1) เพ่ืออบรมและพัฒนาสมรรถนะให้ครูปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
               2) เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
      3) เพ่ืออบรมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

    4) เพ่ืออบรมและพัฒนาจิตใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี  มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      5) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 

    6) เพ่ืออบรมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

    7) เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

      2.3  เป้าหมาย 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

          2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครเูปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 

หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดี 

และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) ครู  เป็น“Coach”  คร ูมีความรู้ มีทักษะ มีเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ วิธีการปฏิบัติงาน 
และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

          2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและมีสมรรถนะ  
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

        4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
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ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 80 ของครู สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” 
                    2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ และปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
            1) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
  2) บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครูสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ 
เรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
            2) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
  3) บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
           4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
            6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
จำนวน  3,182  คน   ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา      จำนวน   125      คน 
2) ครูและครูผู้ช่วย            จำนวน   2,380     คน 
3) บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน  สพม.ร้อยเอ็ด  จำนวน  58  คน 

          4) ลูกจ้างประจำ               จำนวน   71     คน  
     5) พนักงานราชการ            จำนวน  94     คน 
          6) ธุรการโรงเรียน              จำนวน   54    คน 
          7)  ครูอัตราจ้าง                 จำนวน  400    คน 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  1,291,280  บาท 
    - งบประมาณจาก สพฐ.   จำนวน 958,000 บาท  

- งบประมาณจาก สพม.ร้อยเอ็ด  333,280 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบ
ใหม่ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA)  
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 
-ประสานงาน/แจ้งผู้เกีย่วข้อง 
-จัดประชุม 
-สรุป/รายงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถาน ศึกษา 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 
-ประสานงาน/แจ้งผู้เกีย่วข้อง 
-จัดประชุม 
-สรุป/รายงาน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
วิธีดำเนินโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาฯ 
-ประชุมวางแผน กำหนดแนวทางและกระบวนการ เพื่อ
ดำเนินการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
-ประชุม Conference เพื่อช้ีแจงการดำเนินการพัฒนาฯ 
-ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน 
-สรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาฯ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้
สภาพจริง 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

-ประชุมคณะทำงาน 
-จัดเตรยีมเอกสาร/สถานท่ีจดัประชุม/สถานท่ีศึกษาดู
งาน/ประสานวิทยากร 
-ดำเนินการพัฒนาฯ 
-สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 5 การอบรมพัฒนาครผูู้ช่วยสู่เส้นทางมือ
อาชีพ 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 
-จัดเตรยีมเอกสาร/ประสานวิทยากร 
-ดำเนินการอบรม 
-สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 6 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป ี
วิธีดำเนินโครงการ 
-ประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตงิานและช้ีแจงแนว
ทางการประเมินสมัฤทธิผลการปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
-แต่งตั้งคณะทำงาน /คณะกรรมการพี่เลีย้ง /
คณะกรรมการที่ปรึกษา ให้คำปรกึษา นิเทศการ
ปฏิบัติงาน 
-ดำเนินการประเมินสมัฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
(รอบ 6 เดือน) 
-สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 7 การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ 
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center :                             
HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2565 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ HECE 
(นิเทศ กำกับ ติดตาม) 
-สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
เพิ่มทักษะในการพัฒนางานของบุคลากรให้มี
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิสู่ความเป็น
เลิศในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น 
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคณุค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบในการ
จัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่น 
ประสพผลสำเร็จเป็นประจักษ์ เพือ่รับรางวัล 
ทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานตรวจสอบคุณสมบตั ิ
-ประชุมคณะกรรมการ 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานเพื่อขอรับรางวัล
ทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
-จัดทำสรุปโครงการฯ นำเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพืน้ท่ีการศึกษาเข้า
ประกวดระดับภาค 

 

2. งานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกษียณอายรุาชการ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือผู้ที่
สมควรไดร้ับการยกย่องจากทางราชการ 
วิธีดำเนินโครงการ 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 
-ประสานงาน/แจ้งผู้เกีย่วข้อง 
-ดำเนินการจดัประชุม 
-สรุป/รายงาน          
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รวม 1,167,280 54,000 20,000 50,000 1,291,280 

 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบ
ใหม่ ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
3,000 
9,600 
5,000 

20,700 

 
-ค่าประธานในพิธีเปิด-ปิด 
วิทยากรบรรยาย 2 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 
1,200 บ. = 9,600 บาท 
ค่าเครื่องบินวิทยากร 1 คน 5,000บ. 
จำนวน 90 คน ๆ ละ 230 บ. 

2. ค่าวัสดุ-ค่าจดัทำเอกสารประกอบการประชุม 1,880  
 รวม  40,180  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
6,000 

14,400 
2,400 

43,700 

-ค่าประธานเปดิ 3,000 
-ค่าประธานปิด 3,000 
แบ่งกลุ่มย่อยวิทยากร 4 คน จำนวน 6 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บ. 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางคณะทำงาน จำนวน 10 
คนๆ ละ 240 บ.จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 95 
คนๆ ละ 230 บ. X 2 วัน 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

 
2,600 

 
 

 รวม  69,100  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวทิยากรหลัก 
-ค่าตอบแทนวทิยากรพี่เลี้ยง 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าที่พัก 
-ค่าล่วงเวลา 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
13,000 
72,000 

248,400 
58,500 
8,000 

61,200 
259,100 

 
ค่าประธานเปิด-ปิด และมอบเกยีรติบัตร 
-ประธานเปิด 0nline 3,000 บาท 
-ประธานเปิด on-site และมอบเกียรติบัตรคณะทำงาน 5,000 
บาท 
-ประธานปิด on-site และมอบเกยีรติบตัรผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
5,000 บาท 
ค่าวิทยากรบรรยาย จำนวน 20 คนๆละ 3 ช่ัวโมง x 1,200 บ.  
ค่าวิทยากรพี่เลี้ยงบรรยาย/ดูแลดา้นวิชาการ 
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-ค่าเบี้ยเลี้ยง 28,800 จำนวน 138 คน x 1,800 บ. 
ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 85 คนคนละ 500 บ.ค่าเดินทาง
คณะทำงาน จำนวน 10 คน x 15 วัน 
ค่าที่พักสำหรับวิทยากร และคณะทำงาน 
ค่าทำงานล่วงเวลาคณะทำงาน 
-ค่าทำงานล่วงเวลาวันหยดุ จำนวน 4 วัน x 15 คน x 420 บ. = 
25,200 บ. 
-ค่าทำงานล่วงเวลาวันปกติ จำนวน 12 วัน x 15 คน x 200 บ. = 
36,000 บ.    
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
-จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาวันเปดิ 155 คน x 400 บ. = 62,000 
บ. 
- จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา,วิทยากรพี่เลี้ยงและคณะทำงาน 
=570 คน x 230 บ. =131,100 บ. 
-จำนวนคณะทำงาน = 15 คน x 400 บ. X 11 วัน = 66,000 บ. 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินงาน (ศึกษาดูงานสภาพจริงกับ
คณะผู้เข้ารบัการพัฒนา) จำนวน 80 คน x 120 บ. x 3 วัน 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์

 
109,000 

 
 

 รวม  858,000  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะท่ี 2 การเรียนรู้สภาพจริง 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าท่ีพัก 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
5,000 
48,600 
20,000 
12,000 
104,000 
9,000 

 

ค่าประธานปิด และมอบเกียรติบัตร 
-ค่าวิทยากรภายนอก 6 คน x 3 ช่ัวโมง     x 1200 บ. 
=21,600 
-ค่าวิทยากรบรรยาย 15 คน x 3 ช่ัวโมงx600 บ. =27,000 
ค่าพาหนะ/น้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
-ค่าน้ำมันรถบัสไปศึกษาดูงานจังหวัดนครพนม 2 วัน = 
10,000 บ. 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตูส้ำหรับศึกษาดูงาน 
( 4 คันๆละ 2,500 บ. จำนวน 15 วัน) 
ค่าที่พักผู้เข้ารับการพัฒนาและคณะทำงานและผูเ้กี่ยวข้อง
ในการดำเนินการพัฒนา 
-ผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 15 คน x  
600 บ. = 9,000 บ. 
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-คณะทำงาน จำนวน 5 คน x 600บ. =12,000 บ. 
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสำหรับคณะผูเ้ข้ารับการ
พัฒนาและคณะทำงาน 
-ผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 15 คน x  
400 บ. X 13 วัน = 78,000 บ. 
-คณะทำงาน จำนวน 5 คน x 400บ. X 13 วัน =26,000 บ. 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานและผู้เกีย่วข้องในการดำเนินการ
พัฒนาฯ จำนวน 5 คน x 120บ. X 15 วัน =9,000 บ. 

2. ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 

 
1,400 

 

 รวม  200,000  

กิจกรรมที่ 5 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางมืออาชีพในรูปแบบออนไลน์ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
1,000 
6,000 
2,300 

 
ค่าประธานเปิด-ปิด 1,000 บาท 
วิทยากรภายนอก 1 คน จำนวน 2 ช่ัวโมงๆละ 
1,200 =2,400 บาท 
วิทยากรภายใน  3 คน จำนวน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 
=3,600 บาท 
คณะทำงาน 10 คน x 230 บาท)  = 2,300 บาท) 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์

 
700 

 
 

 รวม 10,000  

กิจกรรมที่ 6 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปี 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าตอบแทน 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
15,000 
9,840 
9,000 
8,280 

ค่าพาหนะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการประเมิน (จำนวน 18 คนๆละ 700 
บาท) = 12,600 บาท 
ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี (รถตู้ของทางราชการ) 
24,000 บ. 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมนิ และเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 41 คนๆละ 120 บ. จำนวน 2 ครั้ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิ  (จำนวน 18 
คนๆละ 500 บาท) = 9,000 บาท 
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ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่คณะทำงาน 
จำนวน 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1  (18 คน x 230 บาท=4,140) 
ครั้งท่ี 2  (18 คน x 230 บาท= 4,140) 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าจัดทำเอกสาร 

 
1,880 

 
 

 รวม 44,000  

กิจกรรมที่ 7 การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
1,400 
4,000 
2,880 

ประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 20 คนๆละ 35 บ. 
ประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 20 คนๆละ 35 บ. 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของศูนย์ HCEC (ออกนิเทศ กำกับ 
ติดตาม) 3 ศูนย์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของศูนย์ HCEC (ออกนิเทศ กำกับ 
ติดตาม) คนละ 240 บาท x 12 คน  

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าจัดทำเอกสาร 

 
1,720 

 
 

 รวม  10,000  

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ิมทักษะในการพัฒนางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
1,000 
4,800 
3,450 

ค่าประธานเปิด-ปิด 1,000 บาท 
วิทยากรภายใน  4 คน จำนวน 8 ชั่วโมงๆละ 
600 =4,800 บาท คณะทำงาน 15 คน x 230 
บาท)  = 3,450 บาท) 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์

 
750 

 

 รวม  10,000  
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กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าประธานเปิด-ปิดงาน 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

 
3,000 
7,200 
36,000 

ค่าประธานเปิด-ปิดงานประชุม งานยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการที่เกษียณอายรุาชการ 
วิทยากรภายนอก จำนวน 2 คนๆละ 2 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 1,200บาท = 4,800 บาท 
วิทยาภรภายใน 2 คนๆละ 2 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาท =2,400 บาท 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ผู้เข้าอบรม 
จำนวน 150 คน x 240 บาท =36,000 บาท 

2. ค่าวัสด ุ
-ค่าจัดทำเอกสาร 
-ค่าจัดทำเกียรติบัตร 

 
1,000 
2,800 

 
 

 รวม 50,000  
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นางพิศมัย  หาญอาษา   โทรศัพท์ 0910624939 
โทรสาร 043 511369 ต่อ 102  .  E-mail  samart101samart@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น 2 ภาครัฐ

บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุก
ภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

เป้าหมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมาย  1.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  เป้าหมาย   ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

1.3 สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. (แผนระดับท่ี 3)  
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง 
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2565 – 2569 ที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ขึ้น โดยมีสาระสำคัญของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
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กลยุทธ์ โครงการ และวงเงินงบประมาณ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของนโยบาย สภาพแวดล้อม 
ขององค์กร กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และความต้องการ/ความจำเป็นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาร้อยเอ็ด ที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ
สถานศึกษาในสังกัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ยังได้บูรณา
การกิจกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ และอ่ืนๆ ที่
เป็นการสนับสนุนการรายงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  2.2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
  2.2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 

2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ  

          2.3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 
2569) จำนวน 44 คน 
  2.3.1.2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 
2569) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,ผู้บริหารโรงเรียน, บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
จำนวน 100 คน พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด จำนวน 80 คน 
  2.3.1.3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) จำนวน  50 เล่ม    

2.3.2 เชิงคุณภาพ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)  เป็นกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ บุคลากรในสังกัดได้รับการ
พัฒนาด้านระบบสารสนเทศ และมีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) จำนวน  50 เล่ม  
รายงานตามนโยบายต่างๆ ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ   

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome)  
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  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)  ทีเ่ป็นกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการ
ดำเนินภารกิจบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ  
  2. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาด้านข้อมูล
สารสนเทศ และมีข้อมูลด้านการศึกษาที่ถูกต้อง ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีกรอบ  

ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินภาริจบริหารจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดทำโครงการ แผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมาย ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ และมีข้อมูล  
ด้านการศึกษาที่ถูกต้อง ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1.โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  เป็นไปในทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ  
  2. หน่วยงานในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ และมีข้อมูลด้านการศึกษาที่ถูกต้อง 
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถบริหารจัดการด้านการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
  2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  2.6.3 หน่วยงานในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ และมีข้อมูลด้านการศึกษาที่
ถูกต้อง ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
  2.7.2 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง  

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2564 - กันยายน  2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 277,520 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทบาทถ้วน) 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปี (2565-2569) 

237,000    237,000 

2.กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     

3.กิจกรรมสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

15,000   20,520 35,520 

4. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของ สพม.ร้อยเอ็ด 

  5,000  5,000 

5. กิจกรรมการจัดทำเอกสาร และการรายงาน
อ่ืนๆ ตามนโยบาย 

     

รวม 252,000  5,000 20,520 277,520 

  2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  20,000 จำนวน 100 คนๆละ 200  บาท 
1.1 ค่าประธานพิธีเปดิ ปิด  3,000   
1.2 ค่าตอบแทนวทิยากร 18,000 จำนวน 6 ชั่วโมง 6 คนๆ ละ 3,600 บาท 
1.2 ค่าของที่ระลึก  3,000 ศึกษาดูงาน สพม.นครพนม 

2.  ประชุมเชิงปฏบิัติการจัดทำแผน ฯ ร่วมกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ จังหวัดนครพนม  
จำนวน 2 วัน 1 คืน 

2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 100,000 จำนวน 100 คนๆละ 1,000 บาท/ 2 วัน  

2.2  ค่าที่พัก  45,000 จำนวน 100 คน คิดเป็น 50 ห้อง 
(ห้องละ 900 บาท/วัน) จำนวน 1 คืน 

2.3 ค่าตอบแทนวทิยากร 18,000 จำนวน 6 ช่ัวโมง 5 คนๆ ละ 3,600 บาท  
2.4 ค่าสถานที ่ 4,000    
2.5 ค่าพาหนะรถจา้งเหมาบริการ 26,000 รถปรับอากาศ 1 คัน รวม 2 วัน 
2.6 ค่าของที่ระลึก  3,000  
3. กิจกรรมจัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. กิจกรรมสนับสนนุการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  35,520 จำนวน 74คนๆ 120บาท จำนวน 4 วัน 

5. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ สพม.ร้อยเอ็ด 
 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  3,200 ค่าอาหารคณะทำงาน  16*200  
 ค่าวิทยากร  1,800  ชม.ละ 600 * 3 จำนวน 1 คน 

6. กิจกรรมการจัดทำเอกสาร และการรายงานอื่นๆ ตามนโยบาย 
 รวม 277,520  
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โครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสำนกังานเขตพื้นที่ 
            การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) ชื่อ – นามสกุล นางพิศมัย  หาญอาษา   โทรศัพท์ 0910624939 
โทรสาร 043 511369 ต่อ 102  .  E-mail  samart101samart@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น 2 ภาครัฐ

บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุก
ภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

เป้าหมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมาย  1.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  เป้าหมาย   ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

1.3 สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. (แผนระดับท่ี 3) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี สพฐ. และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกลไกลสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะทำให้การ 
ปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการบริหารจัดการ    
ที่เป็น 1 ของอีสาน และมีมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล เช่น พัฒนาระบบการบริหารการเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี พัฒนาระบบ
บริหารวิชาการท่ีดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ตลอดจนระบบการสื่อสารสารสนเทศที่ดี ใน
สำนักงาน เป็นต้น ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการ
ซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการทำงาน โดยนำระบบ
การวัดประสิทธิภาพการบริหารที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการองค์ความรู้ การสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน
เพ่ือสนับสนุนการวางแผน กลยุทธ์และการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสัก
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามวัตถุประสงค ์ของคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพ่ือร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น
มากในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความยั่งยืน  
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งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัด
ให้มีโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด” ประจำปีงบประมาณ 2565  เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพงานประจำ และงานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้บุคลากร ตระหนักและ
เห็นคุณค่าในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการคำนึงถึงความพึงพอใจ ความประทับใจของ
ผู้รับบริการ และปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
         2.2. วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ือปรับและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถลด 
ระยะเวลา และลดขั้นตอนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังจรรยา และจิตบริการในการทำงาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี 
ขีดความสามารถท่ีจะตอบสนองการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีพลวัตสูง 
แบบเน้นผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับชั้นของสำนักงานได้วางแผนปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอา 
เป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทางร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด 
2.3. เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมาณ  
1) บุคลากรทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2.3.2 เชิงคุณภาพ  
    1)บุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีจิตบริการในการทำงาน 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการบริการทางการศึกษา         
อย่างมีประสิทธิภาพ     

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  และสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวน  
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สพฐ. และความต้องการของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
4.1 ร้อยละของบุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  มีจิตบริการ 

ในการทำงาน 
4.2 ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน และได้รับการบริการ 

ทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ     
4.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.4 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
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6. วิธีการดำเนินงาน   6.1 จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามโครงการ 
                  6.2 ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
                  6.3 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

       6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด มี 
การดำเนินงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถลดระยะเวลาและลดขั้นตอนเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริหารงานได้ดี ตลอดจนการบริการที่ประทับใจ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

      6.5 บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  และบุคลากรใน 
สถานศึกษาทุกระดับ ชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้เพ่ิมมากข้ึน 

     6.6 บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  และบุคลากรใน 
สถานศึกษามีจรรยาบรรณ และจิตบริการในการทำงาน 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน หน่วย 

ตค. 
64 

พย. 
64 

 ธค. 
64 

มค. 
65 

 กพ.  
65 

มีค. 
65 

เมย. 
65 

พค. 
65 

 มิย. 
 65 

 กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
64 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง             กลุ่มนโยบายและ
แผน  2. แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ครั้ง             

3. ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง             
5. สรุป/รายงานผล 1 ครั้ง             

8. วงเงินของโครงการ    ทั้งหมด   78,385   บาท   (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1.1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด 
 งบดำเนินการ 78,385     
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 78,385     
1.1.1 ค่าตอบแทน   
1.1.2 ค่าใช้สอย 78,385     

  - ค่าดำเนนิงานตามโครงการ  
สพม.รอ 

78,385    เพื่อใช้ในโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการ สพม.รอ  และสถานศึกษาในสังกัด และใช้ในโครงการเพื่อ
สนองนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

10.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงาน ใน สพม.รอ 

78,385    - 45,000 25,000 8,385 

รวม 78,385    - 45,000 25,000 8,385 
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โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ และขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด   
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ร้อยเอ็ด  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)ชื่อ–นามสกุล นายสุรชาติ ลาภอาษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1.3 สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. (แผนระดับท่ี 3) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อที่ 3 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อ  การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ        มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  - สนองนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ. 
  - สนองนโยบายตามแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สพฐ. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  โดยเฉพาะนโยบายด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการ
พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

         ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทย เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผล สัมฤทธิ์
ของผู้เรียน จึงนับได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ และสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยต่างๆ ในการจัดการเรียน     การสอนแล้ว ยังควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ และขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถือว่าเป็นผู้อยู่แนวหน้า เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ และขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ 
“เสริมสร้างศักยภาพ และขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น โดยมุ่งช่วยเหลือให้เกิดขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและในสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง และเต็ม
ความสามารถ 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

 2) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
มีสวัสดิภาพ และสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการดำรงชีวิต และการทำงานอย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ  

  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
รอ้ยเอ็ด จำนวน    78      คน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิภาพ สวสัดิการ และขวัญกำลังใจในการ
ดำเนินชีวิต 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิภาพ สวัสดิการ และขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต  

2.4.2ผลลัพธ์ (Outcome)  
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด มีขวัญกำลังใจที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีต่อไป 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

.  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ดที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ฯ ของโครงการมีความพึงพอใจ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด มีขวัญกำลังใจที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีต่อไป 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน มีสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการอื่นจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการดำรงชีวิต และการทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
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กำลังใจในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในดูแล ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ของประเทศ ชาติต่อไปในอนาคต 

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และวิธีการ - 2,000 - - 2,000 
ดำเนินงานงานตามโครงการ - 20,000 20,000 20,000 60,000 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล - 10,000 10,000 10,000 30,000 
รายงานผลการดำเนินงาน - - - 8,000 8,000 

รวม - 32,000 30,000 38,000 100,000 

2.10รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ/สถานที่ 
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการสนบัสนนุ และสร้างขวัญกำลังใจ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 

2,000 สพม.ร้อยเอ็ด 

2. การดำเนินงานตามกิจกรรม หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อ
เป็นค่าใช้จา่ยดังนี ้
   2.1 ค่าพาหนะ (รถตู้ สพม.ร้อยเอ็ด) /น้ำมันเชื้อเพลิง  
ในการออกพื้นที่เพื่อดำเนินการ  ในเดือน ต.ค. 64 ถึง 
ก.ย. 6565 
   2.2 ค่ารับรองพิธีการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มตลอดการดำเนินโครงการ 
   2.3 ค่าเกียรติบัตร และค่าวัสดุสำนักงาน คา่วัสดุอืน่ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าสาธารณูปโภค จนเสร็จ
สิ้นโครงการ 
   2.4 ค่าใช้จ่ายการกำกับ ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
   2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางคณะทำงานตลอดการดำเนิน
โครงการ 

             
 
 
            20,000 
 
            20,000 
             
            20,000 
            
 
            20,000 
 
             8,000 
 

1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
2.สถานศึกษา 60 แห่ง  3.
สถานที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพ
ม.ร้อยเอ็ด 

รวมทั้งสิ้น 100,000  
** ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/ เจ้าของโครงการ 1. นางวารุณี  ลำดวน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   โทรศัพท์  089 2762625  
E-mail : varuneejaew@gmail.com   2. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   โทรศัพท์   
089 9447350   E-mail : saiyon.joi@gmail.com    3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   
โทรศัพท์  061 6250532    E-mail : julaluk1008@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ                                                                                                               
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 
    (1)  เป้าหมาย  เพ่ือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 
3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

             (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย 

สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
รักห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    

         3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเป็นการสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต   

    3.3 สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มี 
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                               -เป้าหมายที่ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

                   -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
                                      - ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รัก
ห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 75 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเป็นการสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  ร้อยละ 75 
 - สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต    มี
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 70 

1.3 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

     กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  โอกาส และสร้างการมีส่วนร่วม  ในการพัฒนา
การศึกษา  โดยเฉพาะเติมเต็มการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่  “การศึกษาตลอดชีวิต” ทั้งนี้ 
เนื่องจากในการปฏิรูปในช่วงแรก เน้นการจัดการศึกษาในระบบเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กำหนดแนวทางพัฒนา “ห้องสมุด 3 ดี  โดยเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี  บรรยากาศดี 
และบรรณารักษ์ดี  เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต  และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สถานที่ และ
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ สื่อการเรียนรู้  หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ  และตรงกับความ
ต้องการ  การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครู 
บุคลากร และประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นอกจากนั้นยังยึดหลักตาม
แนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ที่กล่าวว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  จากหลักการดังกล่าว  สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียน  
การสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูล  ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุด       ซึ่งถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนรู้และครู  จำเป็นต้องพัฒนางานให้มีหนังสือ สื่อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่าง
เพียงพอสำหรับการให้บริการและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ตรงตามลักษณะของห้องสมุดที่มีมาตรฐาน หรือ “ห้องสมุด 3 
ดี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง ประเด็นส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อ    การจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรกฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร และ
ใช้ภาษาที่ 3 ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565 (เพ่ิมเติมประเด็นปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ การเรียนเปลี่ยนแปลงของโลก  ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re – Skill  
ของตนเองได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพ่ือสานต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
    จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด    ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแลกำกับสถานศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี” เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นห้องสมุดมีชีวิต  มีหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู และนักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 วัตถุประสงค์ 
        2.2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหนังสือและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และพอเพียงกับ
ความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคนในชุมชน 
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีตามนโยบาย ห้องสมุด 3 ดี 
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        2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครู  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่
คุณภาพที่ดี 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงปริมาณ          
    2.3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นห้องสมุด 3 ดี 

       2.3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนมีนิสัยรักอ่านและเป็นยอดนักอ่าน 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ  
    2.3.2.1  โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด 3 ดี ครู และนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้

จากการใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
    2.3.2.2 สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

       2.3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านและแบบอย่างที่ดีใน  การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                1) โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด 3 ดี ครู และนักเรียนมีทักษะกาแสวงหาความรู้จากการใช้
บริการห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
  2) สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

   3) ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมมีนิสัยรักการอ่าน 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเป็นแบบอย่างในการรักการอ่าน 

  3) โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตและสามารถใช้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 
                     4) โรงเรียนมีนักเรียนยอดนักอ่านที่เปน็ต้นแบบและสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

                              1)  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนได้รับพัฒนา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (100%) 
     2) ผู้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (100%) 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดสามารถ
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา 
     4) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจัดห้องสมุดมีชีวิต อย่างยั่งยืน 
และเป็นห้องสมุดต้นแบบ 

5) นักเรียนยอดนักอ่าน สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างมีคุณภาพ 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย สนใจแสวงหาความรู้

จากแหล่งต่างๆ สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และสื่อตา่ง ๆ เพื่อปลูกฝังนสิัยรักการอ่าน รักห้องสมุด และใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์  
       2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเป็นการสรา้งพืน้ฐานการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

  2.6.3 สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีคุณลักษณะตรงตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์     ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
  2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณทีด่ำเนินการ 190,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม    1.1 เสนอโครงการ 

   1.2 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน   

    - 

2. กิจกรรมการประกวดยอดนักอ่าน ประเภทผู้บรหิารสถาน 

ศึกษา และประเภทครูผูส้อน  

    2.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสนิ จำนวน  10  คน 

     1) ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่าง   จำนวน 10 คน คนละ 

200 บาท จำนวน 1 วัน = 2,000 บาท 

   2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 10 คน คนละ 

500 บาท = 5,000 บาท 

  2.3 รางวัลการประกวด (2 ประเภท) 

     1) รางวัลอันดับที่ 1-3 ( เกียรติบัตร) = 2,000 บาท 

     2) รางวัลชมเชย (เกียรติบตัร)   = 1,000 บาท 

    10,000 

3. กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน  

- โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนยอด

นักอ่าน ระดับช้ันละ 1 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด    

- โรงเรียนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน  - 

โรงเรียนส่งรายงานผลการคดัเลือกตามรายชื่อที่ประกาศพร้อม

สรุปผลการดำเนินการมายังหน่วยงานต้นสังกัด  - หน่วยงานต้น

สังกัดมอบเกียรติบตัรและเงินรางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน 

    178,500 

4. สรุปและรายงานผลการมอบรางวัลทุกรายการ     1,500 

รวม - - 10,000 180,000 190,000 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรูค้รูยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.รอ้ยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  ดร.อุพิษ  เหมือนทอง   ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
โทรศัพท ์0935198347  E-mail :  upitmuanthong2511@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ      

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
     1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

       2) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
       3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา   
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้สามารถ
สะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

(1) สนับสนุนนวัตกรรม   
(2) พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
(4) ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
(1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
(2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 
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1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
              1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
              2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
              3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
    1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
    2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  
ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกิดข้ึนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศได้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน และเพ่ือชักจูงให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในภาษาต่างประเทศมากยิ่งข้ึน  
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่ามีบางสาระที่มี
คะแนนไม่น่าพึงพอใจ และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย และความจำเป็นที่ครูต้องนำเทคนิควิธีสอนภาษาต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน
และต่อครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ การวัดประเมินผลที่
หลากหลายด้วยกระบวนการคิดข้ันสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 150 คน เป็นเวลา 1 วัน 
   2.3.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การวัดประเมินผลที่หลากหลายให้กับนักเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีวัดความสำเร็จ 
                2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                       2) นักเรียน ได้รับการพัฒนาการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
               2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                       1) ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีสอน   
การใช้สื่อเทคโนโลยี และการัดประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ 

  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
         2.5 ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPls) 
                2.5.1 เชิงปริมาณ 
   1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ การวัดประเมินผลที่
หลากหลายด้วยกระบวนการคิดข้ันสูง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 150 คน เป็นเวลา 1 วัน 
   2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การวัดประเมินผลที่หลากหลายให้กับนักเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครบร้อยละ 100 
                2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีสอน   
การใช้สื่อเทคโนโลยี และการัดประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.11.1 ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีสอน การใช้ 
สื่อเทคโนโลยี และการัดประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2.11.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                     2.7.2 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
       งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 10,000 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
  2.9.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เสนอโครงการ 
  2.9.2 วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  2.9.3 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์   

  2.9.4 สรุปรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน 

     

2. วางแผนการจัดอบรมเชงิปฏบิัติการ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ครูยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

  2,500  2,500 

3. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ  ออนไลน ์    6,000 6,000 
4. สรุปประเมินผล และรายงานผลโครงการ สพฐ.    1,500 1,500 

รวม - - 2,500 7,500 10,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1  ประชุมเตรียมความพร้อม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

  

2  วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้ครู
ยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

2,500  

3  ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ออนไลน์ 6,000  
4  สรุปประเมินผล และรายงานผลโครงการ สพฐ. 1,500  

รวม 10,000  
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โครงการ      โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางสายยนต์  จ้อยนุแสง และนางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน  ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  โทร 0899447350  E-mail saiyon.joi@gmail.com 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 

สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ 
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับท่ี 2) 
1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

- เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และ 
ภูมิใจในความเป็นไทย 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้าง 
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

 1.3  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
      1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
      2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล      
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการนำหลักธรรมสำคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง 
ในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่าน 
กระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มก่อกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 
2545 และมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2546 ณ พุทธมณฑล โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม  

mailto:saiyon.joi@gmail.com
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  โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน 
อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 
ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ 
ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม 
มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้เกิดสันติภาพ 
ในสังคม การศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนา 
เป็นรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา 
ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลัก 
ของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ตามเป้าหมายที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ  โดยกำหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เรียกว่าอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จาก
โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนายกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่มีผลการดำเนินเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดพัฒนาให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป  ปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 3 รุ่น 
รวม 84 โรงเรียน        
                 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
แนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โดยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน 
โดยใช้กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  เยาวชนไทยทำดี  ถวายในหลวง 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้  
เพ่ือให้เยาวชนทุกคนเกิดความตระหนักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก เจริญงอกงามในการดำเนินชีวิต มี
คุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
   2.2.2  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 

2.2.3 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน 
   2.2.4  เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด ARS)  
ของการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning   
   2.3.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความรู้ความเข้าใจสามารถ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 โรงเรียนพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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   2.3.4 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output)  

  1) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
    2) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3)โรงเรียนผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  1) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน 
การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
    2) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            3) โรงเรียนผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  
   4) โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ  
  1) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

2) ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป 
  3) จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    1)  นักเรียนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

2) โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตามแผนการ 
ปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีขึ้นไป 
  3) โรงเรียนได้รับประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 นักเรียนเกิดความตระหนัก มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และ 

สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการ
ดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 
   2.6.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้  
Active Learning  
   2.6.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน   

2.6.4 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

   2.7.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เกิด
ความตระหนักมีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำ
หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 

 2.7.2 โรงเรียนในสังกัดจำนวน  60  โรง  ผ่านการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธใน 
ระดับดีข้ึนไป  และนำสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565   
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ   15,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของโรงเรียนทีผ่่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนคณุธรรมช้ันนำ และโรงเรียนทีไ่ด้รบัรางวัลโครงงาน
คุณธรรม ของสพฐ.ให้กับคณะครผูู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  

 15,000 

รวม  15,000 
 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ผา่นการ
ประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมชัน้นำ และโรงเรียนที่ได้รบัรางวลัโครงงาน
คุณธรรม ของสพฐ.ให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

   √ 

2.10  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 งบดำเนนิการ   
1.1 ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ   
1.1.1 
 
 

ค่าตอบแทน   
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
โครงงานคุณธรรม 

 
3,000 

 
-คณะกรรมการตัดสิน 

 -ค่าตอบแทนคณะวิทยากร/ค่าตอบแทนประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารถอดบทเรียน 

3,000 -วิทยากรจากโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล
โครงงานคุณธรรมของ สพฐ. 

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 

7,000 จำนวน 40 คน /200  บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   -ค่าจา้งจัดพิมพ์และจดัทำรูปเล่ม
เอกสารรายงาน   -คา่จัดทำเกียรติบัตร 

 
2,000 

- ค่าจ้างจัดพิมพ์และจัดทำรูปเลม่ 
- ค่าจ้างทำเกียรติบตัร  

 รวม 15,000  
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โครงการ  พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA   เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2022 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวยุวดี ไชยนิจ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  โทรศัพท ์091-0655093    
E-mail  yuwadeechaiyanit@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 

 (1) เป้าหมายเพ่ือคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ประเด็นที่ 3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  - เป้าหมายที ่1. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 3) ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 
 (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
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1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับ
วัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับ ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมและมี

ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
4) ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของ

รัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงาน
ด้านความมั่นคง 

5) กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ให้แก่ผู้บริหารและ ผู้ที่
ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการ 
การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 

1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
     1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
     2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประเทศ
ไทย มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ศักยภาพสูงสุดในตน 
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้น และการด ารงชีวิตใน
อนาคต พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย มีคุณภาพและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีลักษณะเหมือนข้อสอบ O-NET และ ข้อสอบ PISA ได้ ดังนั้น
เพ่ือให้ครูในสถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ นักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
จึงมีความสำคัญที่จะมีการพัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและ ประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ตัวชี้วัด  

    จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ O-NET วิชา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ของ นักเรียน และ
การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน Reading Literacy การคำนวณ Mathematics Literacy และ ด้านวิทยาศาสตร์ 
Science Literacy ตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกันกับนานาชาติ PISA ที่ผ่านมา พบว่าการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สอนยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญ  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 นี้  
 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่าน การคำนวณ และด้านวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน และหวัง

ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย รูปแบบที่
หลากหลายจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 
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   2.2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณากาว ที่
สอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International 
Student Assessment)  

   2.2.2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING    

   2.2.3 เพ่ือกำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
   2.2.4 เพ่ือสำนักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รายงานแบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
ร้อยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 
   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA 
STYLE ONLINE TESTING รอ้ยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ  
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณากาว ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA 
STYLE ONLINE TESTING 
   3) การนิเทศ กำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
   4) สำนักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รายงานแบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
ร้อยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 
  2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING ร้อยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณากาว ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
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   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING 
   3) การนิเทศ กำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
   4) สำนักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รายงานแบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) 
ร้อยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 
   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING ร้อยละ 100 จำนวน 59 โรงเรียน 

  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณากาว ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment)  
   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING  
   3) การนิเทศ กำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
   4) สำนักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รายงานแบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณากาว ที่สอดคล้องตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment)  
  2.6.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE 
ONLINE TESTING  
  2.6.3 มีการนิเทศ กำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล 
  2.6.4 สำนักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รายงานแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
 2.7.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565 
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2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม           
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผนปฏบิัติงาน ค่าอาหารวิทยากรและ
คณะทำงาน จำนวน 16 คน ๆ ละ 200 บาท เปน็เงิน 
3,200 บาท  

- - 3,200 - 3,200 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน รายวิชาตามแนว
ทางการเรียนการ สอนของ PISA และการทำข้อสอบตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (PISA : 
Programmed for International Student 
Assessment) ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 
ในรูปแบบออนไลนจ์ำนวน 59 โรงเรียน  
1) ค่าอาหารวิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 16 คน ๆ ละ 
200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท 
2) ค่าตอบแทนวทิยากร ชั่วโมงละ 600 บาท/คน/ชั่วโมง 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

- - 6,800 - 6,800 

รวม - - 10,000 - 10,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสายยนต์ จ้อยนุแสง และนางสาวยุวดี ไชยนิจ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท ์089-9447350, 091-0655093     E-mail  yuwadeechaiyanit@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 

 (1) เป้าหมายเพ่ือคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ประเด็นที่ 3 ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 - เป้าหมายที ่1. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความ รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 3) ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 (3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 (3.3)  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
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1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับ
วัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับ ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมและมี

ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
4) ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของ

รัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงาน
ด้านความมั่นคง 

5) กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ให้แก่ผู้บริหารและ ผู้ที่
ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการ 
การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
 1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง 
แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 6 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานโยบายรัฐบาลในการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.0 ภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล 4.0 

และโลกแห่งศตวรรษที่ 21 และเล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมืออาชีพในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการนิเทศ กำกับติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

 ในการนี้ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ความเป็นมืออาชีพ และการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุคแห่งนวัตกรรม 4.0 ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษายุค 4.0 และก้าวทันความรู้แห่งโลกยุค
ดิจิทัลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดได้เห็น
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กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและเปิดเผยต่อผู้ที่สนใจ และจะเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานต้นสังกัดกำกับติดตาม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว และเห็นช่องทางที่จะรับรู้สภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลางได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
รวมทั้งจะเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งใน
ภาพรวมและรายหน่วยงานส่งผลทำให้มีข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอีกด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินโครงการนี้ 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 2.2.2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 2.2.3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ  
  1) ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
  2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ที่มีประสิทธิภาพ  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และนิเทศติดตาม จำนวน 60 โรงเรียน 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
  2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบนิเทศ ติดตามการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักัด ที่มีประสทิธิภาพ  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   2.5.1 เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้รับการส่งเสริม สนบัสนนุ และนิเทศ
ติดตาม จำนวน 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพฒันาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
  2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบนิเทศ ติดตามการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสงักัด ที่มีประสทิธิภาพ  
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั  
 2.6.1 สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

2.6.2 สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในเข้มแข็งและไดร้ับการรับรองจากการประเมินคณุภาพ 
ภายนอก 
 2.6.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 1. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม           
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน   

- - - - - 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผูร้ับผิดชอบงาน
ประกันคณุาภาพภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสรมิพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และการใช้งานระบบ e-SAR ในรูปแบบ
ออนไลน์ จำนวน 60 โรงเรียน  
1) ค่าอาหารวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน20 
คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
2) ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท/คน/ช่ัวโมง เป็น
เงิน 6,000 บาท 

- - 10,000 - 10,000 

รวม - - 10,000 - 10,000 
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โครงการ  การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ ดร.ธรรมธัช บาศรี และคณะ    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
โทรศัพท ์ 09๕-๒๒๑๗๔๙๗     E-mail kruthammathat@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและประเมิน ผล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระดับนานาชาติ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากให้ครูผู้สอน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจากรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ การเน้นการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance 
Assessment) และการเพิ่มเติมการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผลที่ได้
จากการวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถสะท้อนความ สามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง 
คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้สามารถ
สะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  
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- สนับสนุนนวัตกรรม   
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
- การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
     1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
     2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
    1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
    2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

   จากการวิเคราะห์ปัญหาทั้งเอกสารและการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูภาษา 
อังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จัดการเรียนการ สอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียนน้อย และการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกันตั้งแต่การตั้ง 
เป้าหมาย การออกแบบกิจกรรมและการวัดผลประเมินผล ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่ยังไม่หลากหลาย ตลอดจนมี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาให้เหมาะสมและนำมาใช้กับผู้เรียนน้อย ส่วนปัญหาการเรียน การสอนภาษา 
อังกฤษที่ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษและมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บูรณาการ 4 ทั้ง 4 ทักษะ การฝึกปฏิบัติยังไม่
เพียงพอ ส่วนใหญ่เน้นการสอนไวยากรณ์และท่องศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียน ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
วิธีการเรียนการสอนยังไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐาน ของนักเรียน จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนมาก
เกินไป ทำให้ไม่สามารถดูแลหรือจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้อย่าง ทั่วถึง ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะ และมีภาระ
งานต้องสอนหลายกลุ่มสาระ รวมทั้งมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนมาก ครูส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งทักษะภาษา 
โดยเฉพาะการสื่อสาร ทักษะการสอน และขาดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินความ 
สามารถตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ครูร้อยละ 51.91 
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มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังนั้น ความคาดหวังที่จะให้ครูพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำแผนการสอน ผลิตสื่อ และจัดการเรียนการ สอนตามที่กำหนดจึงไม่สอดคล้องกับสภาพความ 
เป็นจริง ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน โดยยึดแบบเรียนเป็นหลักและเลือกเฉพาะบางกิจกรรม
ที่สามารถสอนได้ ครูขาดการสนับสนุนให้ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2563)  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทาง ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น และให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน การสอนภาษา 
อังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ ยุโรป (CEFR) เทียบ 
เคียงกับคุณภาพผู้เรียนที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และมีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนจากการเน้น ไวยกรณ์มาเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก
การฟังตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ อีกท้ังเป็นการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่
จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21  
      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือและ
พัฒนาครู จึงได้หาแนวทางในการนำพาและร่วมมือกับครูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น อีกท้ังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำเทคนิคการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการนิเทศแบบร่วมมือ พาครูคิด และพา
ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ ภาษา 
อังกฤษของนักเรียนและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงจัดให้มีโครงการที่จะนำกระบวนการนิเทศ
ด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเข้าช่วยเหลือและส่งเสริมให้ ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นี้ขึ้น 

2.๒  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ    
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   2.2.3 เพ่ือพัฒนาคู่มือการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา 
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   2.2.4 เพ่ือศึกษาผลการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยช่วยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
  2.3.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีความรู้และความสามารถในการ
พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หลังจากได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยดีขึ้น 

   2.3.3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาให้ครูได้ 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ      - 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 129 

 

 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

1. การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยช่วยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ทั้ง 60 โรงเรียน 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีความรู้และความสามารถ 

ในการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หลังจากได้รับการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยดีขึ้น 
   2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
            3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาให้ครูได้ 

  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยอยู่เสมอ      
 2.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

2.6.3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาให้ครูได้ 
  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ 
       2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ - ไตรมาสที่ 2 
       2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๕,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

๑.เสนออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - 

๒.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - 

๓.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนานวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้  
-ค่าตอบแทนวิทยากร (ถัวจ่าย) 

-ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                      

- 5,000 - - - 

๔.นิเทศ ตดิตาม การดำเนินงาน                          
-ค่าตอบแทนน้ำมันเช้ือเพลิง + ค่าเบี้ยเลีย้ง 

-จัดทำเลม่รายงานผลการดำเนินงาน 

- - - - - 

รวม  5,000 - - 5,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5,000 - 

รวม 5,000 - 
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โครงการ  สื่อสร้างสรรค์สังคม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ 1.นางสายยนต์  จ้อยนุแสง   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  089-944-7350  E-mail     2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   
โทรศัพท์  061-625-0532       E-mail   julaluk1008@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และข้อย่อย 1.2 การบูร

ณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่ 

สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยัง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง 
ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการสื่อสร้างสรรค์สังคม เล็งเห็นถึงความ 
สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เก่ง ดี และมีความสุข  ตระหนักในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้  ควบคู่
คุณธรรม  โดยใช้นวัตกรรมไปสู่ความสำเร็จ นำการสร้างสรรค์สื่อท่ีใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็น
เครื่องมือในการซึมซับ  เรียนรู้  และเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จึงได้มี
การพัฒนาครูเพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ภาพยนตร์สั้นไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านที่ 12 การศึกษา 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  -  พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
  -  ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  -  ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 
  3) กิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
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เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  
  ข้อที่ 1 ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุค
ใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
  ข้อที่ 2 ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู   

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
4) ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5) กลยุทธ์  รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยา 

เสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีความรู้  มีคุณธรรมที่พึงประสงค์อันเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์  สถาบันการศึกษาได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่แต่ละโรงเรียนดำเนินการ  โดยมีกรอบ
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แนวความคิดตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแนวทางปฏิบัติ  ผู้บริหาร  ครู  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือ  หรือสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง  ซึ่งสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนที่กำลังเพ่ิมขึ้น  จนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ  การ
พูดจาที่ไม่สุภาพ  การไม่มีสัมมาคารวะ  ขาดความสามัคคี  มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก  ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
ลักษณะเช่นนี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องดีงามแล้ว  เด็กในวันนี้อาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสำนึกของการเป็นคนดีจนยากต่อการแก้ไข   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือและสื่อที่สำคัญ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและ
แพร่หลายในสังคม  เพราะสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย  อีกทั้งยังสอดแทรกสาระความรู้  ตลอดจนถึงแง่คิด
ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  กระบวนการสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือใน
การซึมซับ  เรียนรู้  และเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ภาพยนตร์สั้นหรือหนังสั้น  
เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้น ๆ แต่ได้ใจความ  ปัจจุบันภาพยนตร์สั้นได้รับความสนใจและ
ตื่นตัวอย่างมาก  เพราะได้แฝงแง่คิด แง่มุมต่าง ๆ มากมาย  และสะท้อนสังคมให้เห็นในหลายรูปแบบ   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้
เก่ง ดี และมีความสุข  ตระหนักในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรมตลอดมา  โดยใช้นวัตกรรมไปสู่
ความสำเร็จ  จึงได้มีการพัฒนาครูเพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นที่จะนำ
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพในการเข้าร่วมแข่งขันภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้อยู่ระดับแนวหน้าของประเทศ 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพในการประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ครทูี่เข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ครู จำนวน 1 คนรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน 
   2.3.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ และ
สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นที่ส่งเสริมคุณธรรมได้ 

 2.3.3 ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นให้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1  ผลผลิต (Output) 

   1) ครูที่เข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคม จำนวน 60 คนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น 
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   2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 60 
โรงเรียน มีสื่อการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สามารถผลิต
สื่อภาพยนตร์สั้นในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

    ครทูี่เข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ครู จำนวน 1 คนรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ และ
สามารถผลิตภาพยนตร์สั้นที่ส่งเสริมคุณธรรมได้ 
 2) ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นให้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
     2.6.2 ครูผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้กับการผลิตภาพยนตร์สั้นไปถ่ายทอดให้แก่ครู และ
นักเรียนที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.6.3 ครูสามารถนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
  2.6.4 ผู้บริหารได้แนวทางการใช้สื่อในการส่งเสริมคุณธรรม และนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

 2.6.5 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2.7.2 ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      เงินงบประมาณปี 2565  จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน 

- - 2,400 - 2,400 

2. กิจกรรมเปลือยหนัง(สั้น) 
   - ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ถอดบทเรียน
ภาพยนตร์สัน้ที่เปน็ตัวแทนเข้าประกวดงาน 
ศิลปหัตกรรมนักเรียน 

- - 15,600 - 15,600 

3. กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   - โรงเรียนพัฒนาผลงานภาพยนตร์สั้นและ
ส่งผลงานเข้าประกวด 

- 
 

- - - - 

4. กิจกรรม Short Film Awards 
   - งานประกาศผลรางวัล ฉายภาพยนตร์สั้น 
เสวนาเพื่อเจาะลึก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
จัดพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียน 

- - - 12,000 12,000 

5. สรุป รายงานผล และปรับปรุง 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
   - รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่
เก่ียวข้องเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

- - - - - 

รวม - - 18,000 12,000 30,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับ 
ที ่

งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม 
1 งบดำเนินการ 2,400  
 ค่าใช้สอย 

(ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม) 
2,400 วันละ 150 บาท จำนวน 16 คน เป็นเงิน 2,400 บาท 

(150 × 16 = 2,400 บาท) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเปลือยหนัง (สั้น) 
2 งบดำเนินการ 15,600  
 ค่าใช้สอย 

(ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม) 
12,000 วันละ 150 บาท จำนวน 80 คน เป็นเงิน 12,000 บาท 

(150 × 80 = 12,000 บาท) 

 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 ช่ัวโมงละ 600 บาท/คน จำนวน 6 ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,600 
บาท   (600 × 6 = 3,600 บาท) 

กิจกรรมที่ 3 Short Film Awards 
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3 งบดำเนินการ 12,000  
 ค่าตอบแทนกรรมการ 2,500 คนละ 500 บาท กรรมการ 5 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 

(500 × 5 = 2,500 บาท) 
 ค่าตอบแทนเงินรางวัล 9,500 รางวัลชนะเลิศภาพยนตรส์ั้น  3,000  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  2,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  1,500  บาท 
รางวัลแนวคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม  1,500  บาท 
รางวัลขวัญใจครูสรา้ง(หนัง)  1,500  บาท 
รวมเป็นเงิน  9,500 บาท 
(3,000+2,000+1,500+1,500+1,500= 9,500 บาท) 

รวม 30,000   
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โครงการ  การประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  ดร.สาธกา  ตาลชยั และคณะ   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
โทรศัพท ์ 098-5841430 E-mail sathaka101@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระดับนานาชาติ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากให้
ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจากรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียวมา
เป็นแบบผสมผสานระหว่างข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ การเน้นการประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) และการเพ่ิมเติมการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถสะท้อนความ สามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ของผู้เรียน นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คน
ไทยเป็นคนเก่ง คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯโครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติและสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้สามารถสะท้อน
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริ จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

- สนับสนุนนวัตกรรม   
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- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
- การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
              1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
              2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
              3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ      - 

    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายมี
นโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าทันยุคสมัย เทียบเท่า
มาตรฐานของประเทศที่มีการศึกษาชั้นนำของโลก จึงมีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความพร้อม ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ อยู่แล้วทั้งหมดจำนวน 30 
โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดำเนินการผลักดัน ขับเคลื่อนโครงการให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2565 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอเข้ารับการประเมินระดับ OBECQA จำนวน 9 โรงเรียน ดังนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล นี้ขึ้น 

       2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ                                               
             2.2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน เตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน OBECQA ในปีงบประมาณ 2565 

  2.2.3 เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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  2.2.4 เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งใน 
และนอกเขตพ้ืนที่ 

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 9 
โรงเรียน ได้เข้ารับการพัฒนา และพร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA  

   2.3.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   2.3.3 โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มี 
กิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ     -  
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
จำนวน 9 โรงเรียน ได้เข้ารับการพัฒนา และพร้อมรับการประเมินระดับ OBECQA  

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด มีกิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 .ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยอยู่เสมอ     
 2.6.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน มีความพร้อมรับ 
การประเมินเพ่ือรับรางวัลคุณภาพระดับ OBECQA ในปีงบประมาณ 2565 

2.6.3 มีพัฒนาการเกีย่วกับโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 2.6.2 เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งในและนอกเขต
พ้ืนที่ 

  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด ที่ได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ 
2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   - ไตรมาสที่ 2- 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ    20,000   บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1.เสนออนุมัติโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      

2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน      

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขยีนรายงาน 7 หมวด  
-ค่าตอบแทนประธานพิธีเปดิการอบรมปฏิบตัิการ 
-ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรมปฏิบตัิการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และคณะกรรมการดำเนินงาน ค่าอาหาร/
อาหารว่าง คนละ 250 บาท                                   
-ค่าตอบแทนวิทยากร (ถัวจ่าย) 

-ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                      

 20,000    

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิระดับ OBECQA จำนวน 9 

โรงเรียน (ตอบแทนคา่น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอ่าน

งาน)  (อาจจะมี งปม.สนับสนุนมาจาก สมป.)                                         

     

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน                          
-ค่าตอบแทนน้ำมันเช้ือเพลิง + ค่าเบี้ยเลีย้ง 

-จัดทำเลม่รายงานผลการดำเนินงาน 

     

รวม  20,000   20,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงาน 7 หมวด 20,000  
รวม 20,000  
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โครงการ  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวสาธกา  ตาลชัย และคณะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
โทรศัพท ์ 098-5841430       E-mail sathaka101@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและประเมินผล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระดับนานาชาติ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากให้ครูผู้สอน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจากรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ การเน้นการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance 
Assessment) และการเพิ่มเติมการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผลที่ได้
จากการวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถสะท้อนความ สามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง 
คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้สามารถ
สะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

- สนับสนุนนวัตกรรม   
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- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
- การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
     1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
     2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
    1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
    2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข ตามความถนัด
และความสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต และมีทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต จึงได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อน
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือวางพ้ืนฐานรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพมนุษย์ สู่การเป็นคนไทยที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถ 
นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ดำเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนใน
สังกัด  ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความ
ต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไป
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ประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวก และมีคุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคเีครือข่าย ประจำปี ๒๕๖5 โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังนี้   

2. วัตถุประสงค์           
 2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้
และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 2.2  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning 
Cookbook สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
 2.3  เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ                   
        3.1.1 ครูที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน โรงเรียน                  
            3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2 เชิงคุณภาพ                       
 3.2.1 ครูที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

Active Learning และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2.2  โรงเรียนมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

  3.2.3  ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  3.2.4  โรงเรียนสามารถดำเนินการการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  3.2.6  โรงเรียนมีการการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่ายเป็นกิจวัตรประจำ  

  4. สถานที่ดำเนินโครงการ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  5. วิธีดำเนินการ  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ Active 

Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำป ี
 ๒๕๖5 

มกราคม 2565  
 
 
 

นางสาวสาธกา/ 
นางจิราภรณ/์                
นางชิญนารถ                  

และคณะ 

2 จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ประจำปี ๒๕๖5 

พฤษภาคม 2565 

3 คัดเลือกโรงเรยีนที่ประสบผลสำเรจ็และมคีวามโดดเด่นในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning รว่มกับภาคีเครือข่าย  

มิถุนายน 2565 

4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
การจัดการเรยีนรู้ Active Learning เพื่อดำเนินการต่อยอด
ดังกล่าว 

กรกฎาคม 2565 

5 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรยีนรู้ Active 
Learning ของโรงเรียนทีไ่ดร้ับการคัดเลือก 

กรกฎาคม 2565 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานผล กรกฎาคม 2565 

6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขั้นตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน หน่วย 

ตค. 
64 

พย. 
64 

ธค. 
64 

มค. 
65 

กพ. 
65 

มีค. 
65 

เมย. 
65 

พค. 
65 

มิย. 
65 

กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
65 

1.เสนอโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ประจำปี 2565 

    

 
 
 
 

 

   

 
 
 

    

 
 
 
 
 

น.ส.สาธกา/ 
นางจิราภรณ์/                
นางชิญนารถ                  

และคณะ 

2. จัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ประจำปี 2565 

         

 

    

3. คัดเลือกโรงเรียนท่ีประสบ
ผลสำเร็จและมีความโดดเด่นใน
การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

          

 
 
 

 
 
 
 

 
 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลส่งเสริมการพัฒนาต่อ
ยอดการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เพื่อดำเนินการต่อยอด
ดังกล่าว 

           

 
 
 
 

  

5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ของโรงเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

           

 
 

 
  

 

6. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานผล 
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7. งบประมาณโครงการ  ทั้งหมด  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
8. รายละเอียดการใช้งบประมาณงบประมาณในการดำเนินการโครงการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนร
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2565  จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ถัวจ่ายทุก
รายการโดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖5 

- - - -  

กิจกรรมที่  2  คัดเลือกโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จและมี
ความโดดเด่นในการจัดการเรยีนรู ้Active Learning 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย  

5,000  - 5,000  

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 
๒. ค่าจ้างทำโล่รางวัลและคา่จัดทำเกียรตบิัตร                               

5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลส่งเสริม
การพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อ
ดำเนินการต่อยอดดังกล่าว 

5,000 - - 5,000  

1. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 75 x 2 x 4 = ๗๐๐บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้ง 120 บาท x ๖ คน x 3 วัน =2,160บาท                             

- 
 

- - - 

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนท่ีไดร้ับการคัดเลือก  

- - - -  

ค่าอาหารว่าง/คา่อาหาร - 4,000 - 4,000  
กิจกรรมที่ ๕  สรุป/รายงานผลและจัดทำรูปเล่มเผยแพร่ - - - -  
1.จัดทำรูปเล่มสรุปและรายงานผล จำนวน 4 เล่ม  - - 1,000 1,000 

รวม 15,000 4,000 1,000 20,000  
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 
กิจกรรมที่ 1  จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ประจำปี 2565 

- - - - - 

กิจกรรมที่  2  คัดเลือกโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จและมคีวามโดด
เด่นในการจดัการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลส่งเสริมการพัฒนาต่อ
ยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อดำเนินการต่อยอดดังกล่าว 

 
5,000 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
- 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ของโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก 

4,000 - - 4,000- - 

กิจกรรมที่ 5  สรุป/รายงานผลและจัดทำรูปเลม่เผยแพร ่ 1,000 - - - 1,000 
รวม 20,000 - 10,000 9,000 1,000 
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โครงการ   การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวสาธกา  ตาลชัย และคณะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
โทรศัพท ์ 098-5841430       E-mail sathaka101@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
    1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

       (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและประเมินผล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระดับนานาชาติ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากให้ครูผู้สอน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจากรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ การเน้นการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance 
Assessment) และการเพิ่มเติมการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผลที่ได้
จากการวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถสะท้อนความ สามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นคนเก่ง 
คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติและสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้สามารถสะท้อน
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

- สนับสนุนนวัตกรรม   
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 146 

 

 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
- การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
     1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
     2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ    - 

    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
    1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  สพฐ. 
    2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

    การจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ประกอบด้วยกระบวนการสำคัญคือ  
กระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอน  โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายและบรรลุตาม
เป้าหมายในการจัดการศึกษา  ซึ่งทั้งสามกระบวนการจะต้องประสานการทำงานอย่างสอดคล้องกัน  จึงจะทำให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพเป็นผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
การจัดการศึกษาด้วยความสำคัญดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น ส่งเสริม นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.1  ผลผลิต (Output)   
   2.1.1  เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ดำเนินการการนิเทศ 
แบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่ายของโรงเรียนในสังกัดได้ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
   2.1.3  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ 
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   2.1.4  เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงลึก(Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล
(DLIT/DLTV) และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2  ผลลัพธ์  (Outcome)   

2.2.1  ผู้บริหารโรงเรียน สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
2.2.2  ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   2.2.3   โรงเรียนในสังกัดมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.2.4   ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
                      2.2.5  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  
   1)  จัดทำแผนนิเทศ จำนวน   60 เล่ม 
   2)  จัดทำคู่มือนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ   

3)  จัดทำเอกสารรายงานการนิเทศ  จำนวน  60เล่ม 
             4)  ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายการจัดการศึกษา
และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
   5)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ  
                  2.3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
                      1)  ผู้บริหารโรงเรียน       จำนวน        160      คน 
                      2)  ครู                        จำนวน      2,563     คน 
                      3)  นักเรียน                  จำนวน    42,107     คน 
  -ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู้และทุกตัวชี้วัด 

-นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและได้มาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 
                2.3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร   ครูและนักเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดทุกโรงเรียน 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
ขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
               5.1.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการนิเทศและเตรียมการนิเทศ 
                              -  วางแผนการนิเทศ 
                                - จดัทำแผนนิเทศ                              จำนวน  60  เลม่ 
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                        - จัดทำคู่มือและเครื่องมือนิเทศ              จำนวน  60 ชุด 
     5.1.2  ปฏิบัติการนิเทศ  จำนวนภาคเรียนละ  1   ครั้ง   รวม  2  ครั้ง 

ภาคเรียนที่ 1    ปฏิบัติการนิเทศ  จำนวน  60  โรงเรียน - แต่งตั้งคณะนิเทศ  ประกอบด้วย  
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ทุกคน แบ่งเป็น 5 คณะ ๆ ละ 5 – 6 คน โดย
นิเทศโรงเรียน จำนวน 60  โรงเรียน ใช้เวลาทั้งสิ้น 31 วัน 

ภาคเรียนที่ 2    ปฏิบัติการนิเทศ  จำนวน  60  โรงเรียน - แต่งตัง้คณะนิเทศ  ประกอบด้วย  
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจำสหวิทยาเขต แบ่งเป็น 7 คณะ ๆ ละ 3 คน โดยนิเทศ
โรงเรียน จำนวน 60  โรงเรียน ใช้เวลาคณะละ 5 วัน    
              5.1.3   จัดทำรายงานผลการนิเทศ   จำนวน  60  เล่ม   

6. แผนปฏิบัติงาน 

7. งบประมาณโครงการ  ทั้งหมด  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

 
กิจกรรม/ขัน้ตอน 

ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน   หน่วย ต.ค. 
64 

พ.ย. 
  64 

ธ.ค. 
  64 

ม.ค 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
64 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค. 
64 

ส.ค 
65 

ก.ย 
65 

1.1 ประชุมคณะทำงาน
จัดทำเอกสารประกอบ 
การนิเทศ 

 
   1 
 

 
วัน 
 

        
 

 
 

 

 
 
 

  น.ส.สาธกา 
ตาลชัย 

และคณะ 

1.2 ปฏิบัติการนิเทศ 
  ครั้งท่ี 1 
  ครั้งท่ี 2 

   
  60 
  60 

 
โรง 
โรง 

     
 

   
 

 
 

 
 

  
 

คณะกรรม 
การนิเทศ 

1.3 จัดทำเอกสาร 
รายงานผลการนเิทศ 

5 วัน             
 
 

นางสาว 
สาธกา 
ตาลชัย 

และคณะ 

  
 
 
 
 

กิจกรรมที ่ ขั้นตอนดำเนนิการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
นิเทศบูรณาการ  
การบริหารในโรงเรียน 4 
ฝ่าย 
 

1. ประชุมคณะทำงานจัดทำ
เอกสารประกอบการนิเทศ 

    25 พ.ค.65  
 
 
นางสาวสาธกา ตาลชัย/ 
นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา/ 
นางชิญนารถ สุดานิช และคณะ 

2. จัดทำเอกสาร
ประกอบการนิเทศ 

    30 พ.ค. 65 
 

3. ปฏิบัติการนิเทศ 
 

คร้ังที่1 : 10 มิ.ย. 65 –       
            24 ก.ค. 65 
คร้ังที่2 : 19 ส.ค. 65 –   
            12 ก.ย. 65 

4. รายงานผลการนิเทศ สิงหาคม  2565 
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8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 1 – 4 
ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
1 งบดำเนินการ      -  
 ค่าตอบแทนใช้สอย      - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 

1.2 จัดทำเอกสาร 
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12,640 แผนนิเทศ จำนวน 60 เล่ม 

60 เล่ม x 100 บาท  = 6,000  บาท 
เครื่องมือนิเทศ =  640 บาท 
รายงานผลการนเิทศ 60 เล่ม 
60 เล่มx 100 บาท  = 6,000  บาท 

1.3   ปฏิบัติการนิเทศ 
   1 งบดำเนินการ   
 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย   
1.1.1 -ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ 54,460 นิเทศ 2 ครั้ง 

คณะที่ 1 
ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 6 คน x 10 วนั x 2 ครั้ง   
 =14,400+2,540 บาท (ค่าพาหนะ เหมาจ่าย)  
คณะที่ 2  
ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 6 คน x 9 วัน x 2 ครั้ง   =12,960 +2,540 บาท 
(ค่าพาหนะ เหมาจา่ย) 
คณะที่ 3  
ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน x 2 ครั้ง   
= 4,800+2,540 บาท (ค่าพาหนะ เหมาจ่าย) 
คณะที่ 4  
ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน x 2 ครั้ง   
= 4,800+2,540 บาท (ค่าพาหนะ เหมาจ่าย) 
คณะที่ 5 
 ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 5 คน x 4 วัน x 2 ครั้ง  = 4,800+2,540 บาท 
(ค่าพาหนะ เหมาจา่ย)  

1.1.2 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรยีนรายบุคคลด้วย
ระบบ SGS 

32,900 - ค่าอาหารกลางวัน 1 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 130 บาท รวม 10,400 บาท 
-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จำนวน1วนัๆละ80คนๆละ70 บาท รวม 5,600 
บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน1วันๆละ6 ชม.ๆ600 (1คน)รวม 3,600 บาท 
- วิทยากรผู้ช่วยจำนวน 1 วันๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท (2 คน)  รวม 
7,200 บาท 

- ค่าพาหนะชดเชยค่านำ้มันเชื้อเพลง 175 กม. 2 รอบๆ ละ 700 บาท (1 
คน) รวม1400 บาท 
- ค่าที่พกัจำนวน 1 ห้องๆ ละ 1,500 บาท (1 คน) 
- ค่าเอกสารและเกียรตบิัตร ชุดละ 40 บาทจำนวน 80 คน รวม 3,200 บาท 

หมายเหตุ         งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรม 1+2+3+4 
กิจกรรม  : ประชุมคณะทำงาน 
กิจกรรม  : จัดทำเอกสาร 
กิจกรรม  : นิเทศแบบบูรณาการ  
ภาคเรียนที่ 1/2564 คร้ังที่ 1 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS- 

100,000    
 12,640 

54,460  

 
 
 
 
 

32,900 

                     รวม 100,000   67,100 32,900 
10.  การประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
10.1 ผลผลติ (Output)   
   10.1.1  ปฏิบัติการนิเทศได้ตามแผนการนิเทศ 
   10.1.2  ประสิทธิภาพของสื่อและเครื่องมือนิเทศ    
10.2 ผลลัพธ์  (Outcome)   
    10.2.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทุก
โรงเรียน 
    10.2.2 ประสิทธิภาพการจดัการเรยีนการสอนของครู 
    10.2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
    10.2.4  รายงานผลการนเิทศ 

สอบถาม/ตรวจสอบ 
ตรวจประเมิน สังเกต  
สอบถามและประเมิน 
สังเกต  สอบถามและ
ประเมิน สังเกต  สอบถาม
และทดสอบ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

แบบสอบถาม/แบบตรวจสอบ 
แบบตรวจประเมิน   
แบบสังเกต  แบบสอบถามและ
แบบประเมิน 
แบบสังเกต  แบบสอบถามและ
แบบประเมิน 
แบบสังเกต  แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ 
แบบรายงาน 
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โครงการ พัฒนาห้องเรียนสาธิต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
ชื่อ-นามสกุล(ผู้ประสาน) นางสุพัชร์ชญา  โสรธร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์  097-395-3542            
E-mail : supakarn98@gmail.com   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 (1) เป้าหมาย1.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   ข้อที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  

21 (การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครู
ยุคใหม การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
การสรางความตื่นตัวใหคนไทย ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง ของประเทศ ไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบ รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม การสรางระบบการศึกษา เพ่ือเป
นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติการตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยทีห่ลากหลาย การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผ
านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบ
สนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผูมี ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติ และคน
ไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการจัด 
การศึกษาและการเรียนรู ที่ครอบคลุมผูเรียนทุกชวงวัยดวยรูปแบบการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ในลักษณะการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ พัฒนา
หลักสูตร การศึกษาในระดับตาง ๆ ที่สามารถสรางเสริมทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร และทักษะดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูเรียนทุกชวงวัยตามความถนัด ความต
องการและความสนใจ โดยมีการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนา หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การใชรูปแบบทิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล ตลอดจนกา
รสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)                                                                       

   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

                                                                           ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จาํเปน 
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ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

-เปาหมายที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 
ของพหุปญญาดีขึน้ 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา 
ศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือใหผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นและการสราง
สังคมแหงการเรียนรูมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญาของผูเรียนที่หลากหลาย (วิทยาศาสตร ภาษา ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ) ตลอดจนมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยน บทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป    
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษท่ี 21   1) เรื่อง : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  เป้าหมายรวม  4 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและธรรมภิบาล  โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    ขั้นตอนที่ 1 ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา กระบวนการ
คิดข้ันสูงเชิงระบบที่นำไปสู่สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก และการ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก Passive Learning ที่
เน้นป้อนข้อมูลโดยการท่องจำเนื้อหา มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น วิเคราะห์สังเคราะห์ออกแบบ 
ตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรมและค่านิยมเพ่ือสังคม ประเทศชาติและนำความรู้ ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน 
ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตที่ดีกว่า มีคุณค่าต่อสังคม มากกว่าเดิม และกำกับการเรียนรู้ของ
ตนเองในการตรวจสอบกลไกเชิงระบบของงานที่ทำเพ่ือเพ่ิมคุณค่า คุณธรรม ค่านิยม และขยายประโยชน์สู่สังคมท่ี
กว้างขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาตาม อัธยาศัย และระดับอุดมศึกษาตลอดแนว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(มกราคม 2564 – ธันวาคม 2565)  
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    ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ สามารถจัดและอำนวย 
กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถกำกับดูแล ช่วยเหลือแนะนำการโค้ชครู
รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (มกราคม 2564 – 
ธันวาคม 2565)  
    ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การประเมินผลผู้เรียน ตาม
สภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของ ผู้เรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  
    ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ทรัพยากรและองค์
ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ด ีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี  9 เดือน 
(มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  
    ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการดำเนินการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการดำเนินงานและขยาย ผลต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินการ ทุก 3 เดือน 
  3) กิจกรรม 
   กิจกรรมที่ 2 - พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรูและสมรรถนะ ดานเนื้อหาสาระที่สอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อ และเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและการสอน ดานการพัฒนาทักษะ แหงศตวรรษท่ี 21 และดานบทบาทของครูในยุคใหม 
   กิจกรรมที่ 5 - ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(competency - based curriculum)  
   กิจกรรมที่ 6 - การนิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนระยะ  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ ระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพ้ืนฐาน ทางการ
เรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
สังเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร บนพ้ืนฐานของ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ บุคคลตามความถนัด ความสนใจ ทั้งด้าน
วิชาการและพ้ืนฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการ เรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้มี
นิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอสร้างและผลิตผลงานใหม่ๆ เพื่อ ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 
ครอบครัว และเชื่อมโยงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดข้ันสูง ผ่านการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถ
ใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมนำไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริง เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อยอดพ้ืนฐาน ทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็น
มนุษย์ที่มีคุณค่าระดับสูง เน้นทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึก
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้และ ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั้งในสถานศึกษา
และชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม ทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชน
เชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม และ บริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
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    (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตใน โลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต สาธารณะ 
    (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ เรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  
    (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ ผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้าง
ขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับ ผู้เรียน  
    (4) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรู เชิงรุกได  
    (5) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถออกแบบรายวิชา เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
    (6) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ซึ่งกําหนดความชัดเจนเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลัก ที่คาดหวังในแตละระดับการศึกษาของผูเรียน 
    (7)  ขอเสนอการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ฐานสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นตอบสนอง ความต
องการและสอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลก ยุคปจจุบัน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา  (2) พัฒนาคนไทยให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ    - 
  1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ.  
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    

  โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกที่

เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทั้งท่ีจำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 

ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป แต่ใน

สภาพปัจจุบันครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นการสอนกระบวนการ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อ

เทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
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เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่

ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูตอ้งเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (21st Century Skills) และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนสาธิต   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนสาธิต   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่สนใจ 
  2.2.3  เพ่ือพัฒนาอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สู่ความเป็นเลิศ 
  2.2.4 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาผูเรียนให้มีทักษะและ
สมรรถนะแหงศตวรรษท่ี 21  
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนสาธิต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โรงเรียนขัตยิะวงษา 
  2.3.2  พัฒนาอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษา  สู่ความเป็นเลิศ และได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่
สนใจ 
  2.3.3 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาผูเรียนให้มีทักษะและ
สมรรถนะแหงศตวรรษท่ี 21 
  2.3.4  พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) นักเรียนห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดโรงเรียน 
ขัติยะวงษา จำนวน 2 ห้อง มีศักยภาพและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 2)  นักเรียนห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
โรงเรียนขัติยะวงษา  มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศ และได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขา 
ที่สนใจ 

3) ครูที่สอนในห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
มีความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  เพ่ือพัฒนาผูเรียนให้มีทักษะและสมรรถนะ 
แหงศตวรรษท่ี 21 
   4)   โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนมีศักยภาพและสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีขีด 

ความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 
2) ครูมีศักยภาพและมีทักษะในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาผู 

เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะแหงศตวรรษที่ 21 
3) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและธรรมภิบาล  โดยมีการ 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนสาธิต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียน 

ขัติยะวงษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
2) ร้อยละของครูที่สอนในห้องเรียนสาธิต ได้รับการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพ่ือพัฒนาผูเรียนให้มีทักษะและสมรรถนะแหงศตวรรษท่ี 21 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

   1) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   2) ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การมีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    มี 
ความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตใน โลกยุคใหม่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถ
สอบแข่งขันเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาชั้นนำได้ 

  2.6.2 ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ เรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 

  2.6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป็นแบบอย่างภาวะผู้นำทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีสมรรถนะ 

ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2.7.2 ครูมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้   การจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 

  2.7.3 หน่วยงานชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ     150,000   บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบนัแนวทางการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - - 

2. สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษา 

- - - - - 

3. กำหนดปฏิทินดำเนินการนเิทศ ติดตามการพัฒนาการ
บริหารจดัการ ห้องเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ โรงเรียนขัตยิะวงษา 

- 10,000 20,000 10,000 40,000 

4. กิจกรรมค่ายพัฒนาวชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนห้องเรียนสาธติ สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษา 

- - 100,000  100,000 

5. ประชุมสรปุผลการดำเนนิการ - - - 10,000 10,000 
รวม  10,000 120,000 20,000 150,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1. ค่าพาหนะ   7,000  
2. ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม 64,000 จำนวน 80 คน  ๆ ละ 800 บาท 
3. ค่าตอบแทนวทิยากร 36,000 จำนวน 10 คน ๆ 500 บาท 
4. ค่าวัสดุการจัดแสดงผลงาน 10,000 โรงเรียนละ 1,000 บาท จำนวน 10 

โรงเรียน 
รวม  30,000  
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ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. ค่าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งและ

เครื่องดื่ม 
 

81,000 
1) กิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียน จำนวน 80 คน 5 
วัน วันละ 160 บาท/คน 
2) ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน  
5 วัน วันละ 170 บาท/คน 

2. ค่าพาหนะ  
30,000 

1) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จำนวน 20 คน 
2) ครูอาสา จำนวน 48 คน 

3. ค่าตอบแทนวทิยากร 36,000 วิทยากรกิจกรรมค่ายจำนวน 30 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3,000  
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โครงการ  การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning  สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางชิญนารถ สุดานิช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  089-9441994   E-mail : chinyanart@secondary27.go.th 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 : 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
      1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท การพัฒนาการเรียนรู้ 
     - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มี
ทักษะที่จำเป็น และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันของโลกศตวรรษที่ 21  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
     - แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
     - เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน นำเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่มาใช้ในการ
พัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)  
    1) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    2) วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา (เป้าหมาย) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(enhance quality of education)  



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 160 

 

 

    3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับสำรอง  
     - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
    1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
      (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5 แผนระดับท่ี 3 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1 หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและ
การทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นเรื่องการปฏิรูป 
การเรียนรู้ด้วย การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 
   การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยมีหลักการคือ การนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย มากระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน จึงถือเป็นการจัดการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
   การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ มี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นตอการดำรงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการอาชีพ มาใชประโยชนในการทำงานอย่างมีความคิด สร้างสรรค และแขงขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และ มีเจตคติท่ีดีตอการทำงาน สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุขซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 
21  
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   ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำสื่อ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในสังกัด ให้มีทักษะความ
เข้าใจและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ิมข้ึน  อีกท้ังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์มาพัฒนาในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการดำเนินการตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2 วัตถุประสงค์    
    2.2.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น 
    2.2.3 เพ่ือจัดทำระบบคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
    2.2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
  2.3 เป้าหมาย   
    2.3.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    2.3.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
    2.3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
    2.3.4 การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ผ่านการอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
     2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรมสามารถนำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปในการจัดการเรียนรู้โดยให้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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     3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 60 โรงเรียน 
     4) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในชั้นเรียนของตนเองได้ 
    2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
    3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือเผยแพร่และ
ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
      4) การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่วยส่งเสริม
การนำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดความคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
   2.5.1 เชิงปริมาณ 
    1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรมทุกคน สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ 
    2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรมทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ 
    3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 60 โรงเรียน 
    4) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ช่วยส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
    ๒) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ผ่านการอบรม สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ 
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      3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด ที่
นำไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได ้
    4) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     2.6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีคลังสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัดที่
นำไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดความคิด การวางแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ 
   2.6.4 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เก่ียวกับการใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด       - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
  2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 15,100 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

รวม 

1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - 
2. จัดอบรมฯ รูปแบบไลน์ - 5,600 - - 5,600 
3. นิเทศ ติดตามฯ รูปแบบออนไลน์ - 2,000 - - 2,000 
4. จัดประกวดสื่อ นวัตกรรมฯ - 7,500 - - 7,500 
5. จัดทำคลังสื่อ นวัตกรรมฯ - - - - - 
6. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน  - - - - - 

รวม - 15,100 - - 15,100 
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โครงการ    ฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ                               
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
  และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ   นางรุ่งโรจน์  วิสงูเร  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและสินทรัพย์  
โทรศัพท์ 081 7682434    E-mail  rrung101@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ -เป้าหมายที ่คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
   ข้อที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา  
  2) กิจกรรม  
   กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  3) เป้าหมายกิจกรรม  
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง และสถานศึกษานำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้ 
      1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ได้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประกอบกับโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ 
พัสดุจำนวนหลายโรงเรียน จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าว จึง

mailto:rrung101@hotmail.com
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เห็นควรจัดอบรม ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถ ทำให้การปฏิบัติงานใน
ระบบเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   -เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ได้อย่างถูกต้อง  
   -เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหา  
การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
    -ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ  1 คน  
และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นจำนวน 70  คน 
  เชิงคุณภาพ     
   -ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีความรู้ ความสามารถดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ถูกต้องรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง และสามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุกข้ันตอน  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   -ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ  1 คน   
และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นจำนวน 70  คน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   -ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีความรู้ ความสามารถดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง และสามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุกข้ันตอน 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
  2.5.1 เชิงปริมาณ -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สามารถปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ -ผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัด
จ้างของ หน่วยงานว่าดำเนินการอยู่ในข้ันตอนใด   
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  -บุคลากรด้านพัสดุ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับ 
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGPได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว          
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา   
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 32,500 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ - 32,500 - - 32,500 

รวม - 32,500 - - 32,500 

 2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
 
    ๑ 
    ๒ 
    ๓ 
     
    ๔ 
    ๕ 

งบดำเนินการ 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 
- ป้ายไวนิล 

 
๓,๐๐๐ 
๔,๒๐๐ 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๐,๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
จำนวน ๔ คน คน ๖๐๐บาท  
จำนวน ๗๐ คน ๆ ๒๐๐ บาท   
 
จำนวน ๗๐ เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บาท 
 

                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๐๐  
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โครงการ ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นายจิรายุ  ฤทธิแสง    ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
โทรศัพท์  081-7602871   E-mail : jirayu.rit@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับที่ 1) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค 

ส่วนร่วมกันต้อต้านการทุจริต 
-ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทุจริต 
-การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ 
-การบริหารจัดการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ      

บูรณาการ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

การดำเนินเนินงานตามโครงการสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-การตรวจสอบภายในช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับตรวจและสถานศึกษาในสังกัด  

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมีความโปร่งใส  
-ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตระหนักและให้ความสำคัญในหลักธรรมาภิบาล และตาม  

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)   

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่ 21  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                           -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การดำเนินงานตามโครงการสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย ในด้านการ
ตรวจสอบภายในซึ่งช่วยป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

-จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
-การประเมินความเสี่ยง 
-การจัดทำแผนการตรวจสอบและกำหนดปฏิทินการตรวจ 
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-การตรวจสอบ เช่นตรวจสอบการดำเนินงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
-การรายงานผลการตรวจสอบและข้อแสนอแนะ 
-การติดตามผลการตรวจสอบ 

3) กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
-ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ 

คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4) เป้าหมายกิจกรรม  

-มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ทันสมัย  และมีการ

ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
เป้าหมายรวม ที ่2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
(2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นในสังคมไทย 
(2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
       1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
       2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต 
      3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
      4) ตัวชี้วัด ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
      5)..กลยุทธ์ นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐและหน่วยตรวจสอบ มีการตรวจสอบ               
ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เพ่ือให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 แผนระดับท่ี 3 

1) แผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ สพฐ. 
           2) แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
        2.1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยที่มี
ภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานของสถานศึกษาให้
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้งานที่
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
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หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชีและการเบิกจ่ายให้แก่กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 60 แห่ง บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในจึงอาจตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดได้ไม่ครบถ้วนและครอบคลุมความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ จึงได้แต่งตั้ง
คณะทำงานซึ่งเป็นประธานสหวิทยาเขตและข้าราชการครูที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานการเงิน การบัญชี
และพัสดุตรวจสอบร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสอบภายใน 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
  2.2.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไป 
  2.2.3  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.2.4  เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์      
  2.2.5  เพ่ือสนับสนุนจุดเน้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดที่ให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลและสุจริตให้เป็นรูปธรรม 

2.3 เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ  
        2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและรายได้สถานศึกษา งวด 1/2565  จำนวน 15 แห่ง 
 2) ตรวจสอบการเงินการบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและรายได้สถานศึกษา งวด 2/2565  จำนวน 15 แห่ง 
 3) ตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสไวรัสโคโรนา 2019   จำนวน   10  แห่ง 
       2.3.2..สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบ          
ค่าสาธารณูปโภค ครบถ้วน ทั้งจำนวน 61 แห่ง  

      เชิงคุณภาพ 
        2.3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการตรวจสอบ
และคำแนะนำในการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
       2.3.4 หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.4 ผลผลิต  ผลลัพธ์  และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบ การเงินการบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและเงินรายได้ 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 170 

 

 

สถานศึกษาเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

สถานศึกษาในสังกัดได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบภายในและเครือข่ายคณะทำงานผู้
ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ  การจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา และการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.51 เชิงปริมาณ 
    1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 
                               1.1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและรายได้สถานศึกษา งวดที่ 1/2565  
จำนวน 15 แห่ง  และ งวดที่ 2/2565  จำนวน 15 แห่ง  
    1.2) ตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019   จำนวน   10  แห่ง 
         2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบ
ค่าสาธารณูปโภค ครบถ้วน ทั้งจำนวน 61 แห่ง  

       2.5.2 เชิงคุณภาพ  
             1) ข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
ตรวจสอบและคำแนะนำในการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
   2) หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                     1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบ และมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ประหยัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเสริมความมั่นใจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและ
สถานศึกษาในสังกัดใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                   2) เพ่ือสนับสนุนจุดเน้นและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและสุจริตให้เป็นรูปธรรม 

           2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
                1) สถานศึกษาในสังกัดและข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ  
                2) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  30,000.- บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้งบประมาณ (บาท) 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1.ตรวจสอบการเงินการบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง 
และรายได้สถานศึกษา 

 7,500 3,000 10,000 20,500 
 

2.ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

- 8,000 - - 8,000 

3.จัดเตรียมกระดาษทำการ เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ 

500 - - 1,000 1,500 
 

รวม 500 15,500 3,000 11,000 30,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ดังนี ้
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
- ค่าน้ำมนัพาหนะ 

 
 

24,000.00 
4,500.00 

 
 
5 คนๆละ 40 วันๆ 120 บาท 
พาหนะ 1 คัน จำนวน 30 วันๆละ 150 

2. ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

1,500.00 จัดพิมพ์เข้าเล่มเอกสาร กระดาษทำการ ประกอบการ
ตรวจสอบ และคา่ประกาศนียบตัร  

รวม 30,000.00  
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โครงการ  ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล  นางรัตนาภรณ์  เศษลือ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทรศัพท์  09 8102 1894    
E-mail :  kurattana.s@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่ :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
     1.1. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายรวม 5 สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
    1.2. ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน เป้าหมายรวม สถานศึกษาระดับ
ต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ครอบคลุม
อย่างน้อยในเรื่องนิยาม ขอบเขต แนวทางหรือมาตรการ การติดตามประเมินผล และหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
  3) กิจกรรม   จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่อง
นิยาม ขอบเขต แนวทางหรือมาตรการ การติดตามประเมินผล และหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม   ข้อเสนอว่าด้วยมาตรการ และแนวทางสนับสนุนระบบความปลอดภัย และ
ระบบสวัสดิภาพผู้เรียน 
 1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

             ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมมือกันเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 เพ่ือมอบรางวัลและประกาศผลยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่   

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้เห็นความสำคัญของ
การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ขึ้น  

            2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.1. เพ่ือกระตุ้นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง            
       2.2. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้มีผลการ

ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2.3. เพ่ือให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถขยายผลให้นักเรียนคนอ่ืนได้ 

     2.3  เป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน 
เข้าร่วมโครงการ 
   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

      2.4.1 ผลผลิต (Output)   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ     

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) 1.โรงเรียนมีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม   
2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ได้พัฒนาระบบการ

ทำงานที่มีความชัดเจน ยิ่งขึน้ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ได้รับการรับรอง ยก

ย่องผลงานให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ในระดับต่างๆ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ   ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประเมินโครงการ 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ    โรงเรยีนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์    นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. ประเมินผลงานโรงเรียน   8,800  8,800 

2. ประชุมสรุปและรายงานผล   1,200  1,200 

      

รวม   10,000  10,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน 6,000 - ค่าตอบแทนกรรมการ   
2 ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 

 
1,200 
2,800 

 
-คณะกรรมการดำเนินการฯ  จำนวน 10 
คนๆ ละ 120 บาท 

รวม 10,000  
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โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท์ 081-5457031    E-mail  moshi371@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
         (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

                     นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ 
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ทีสู่งขึ้น ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิชาการ  เทคโนโลยี 
และศิลปหัตถกรรม 
    1.2   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการประมวลผล 
   2.2.ประชุมคณะกรรมการฯ 

2.3.ประกวด/แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  2.4.สรุปและรายงานผล 
  3) กิจกรรม  
             การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่มตามเขตอำเภอ ดังนี้ 
                3.1 กลุ่มท่ี 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญ 
อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัตติยะ
วงษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
                      3.2 กลุ่มท่ี 2 อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเมืองสรวง  
อำเภอโพนทราย อำเภอพนมไพร อำเภออาจสามารถ อำเภอหนองฮี ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
                    3.3 กลุ่มท่ี 3 อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอ 
เมยวดี ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ 

mailto:moshi371@gmail.com
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                     โดยบทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คือ ร่วมนิเทศ ติดตาม
และให้กำลังใจการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 ตามสนามการแข่งขันต่างๆ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  
                     นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ จำนวนประมาณ 42,519 คน                 
 1.3 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
               2.1  หลักการและเหตุผล 
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิง
ประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินการในปีการศึกษา 2564 ถูกระงับไป เพ่ือ
เป็นการรองรับการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นในปี การศึกษา 2565 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ให้กำลังใจครู นักเรียน ในสังกัด ที่เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปร่วมแข่งขันในระดับชาติ 
                2.2 วัตถุประสงค์ 
            2.2.1. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 
                 2.2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนาเจตคติและทักษะกระบวนการ 
                   2.2.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป  

     2.3  เป้าหมาย 
                   2.3.1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ จำนวนประมาณ 42,519 คน                 
                2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                      นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ จำนวน 42,519 คน                      
                  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 177 

 

 

                     2. นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึง
ประสงคต์ามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 

       2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

จำนวน 60 โรงเรียน 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ร้อยเอ็ด จำนวน  2,422  คน 
4. นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ จำนวน  
42,519 คน                      

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึงประสงค์                     

ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
                   2.  ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการ  เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 

        2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                    1. นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม 
            2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน  การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเจต
คติและทักษะกระบวนการ 
                    3. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

           2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
           2) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

       2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2565 

      2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
             วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,000 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 
เสนอโครงการขออนุมัติ  /    

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/
คณะกรรมการประมวลผล 

 /    

ประชุมคณะกรรมการฯ  /    
ประกวด/แข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  /  30,000   

สรุปและรายงานผล    /  
รวม     30,000   

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. ค่าใช้สอย 11,600 - จัดประชุมเตรียมการจัดงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 6,600 

บาท 
- ค่าพาหนะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ระดับเขต = 6,000 บาท 

2. ค่าตอบแทน 13,500 - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประมวลผล (25 คน × 
300 บาท  × 1 วัน) = 7,5000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการแข่งขัน 
ระดับเขต  
(25 คน × 240 บาท  × 1 วัน) = 6,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ 4,900 - ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการแข่งขัน 70 เล่ม เล่มละ 70 
บาท = 4,900 บาท 

 รวม 30,000  
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โครงการ โครงการอ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางเอมอร  ภูคงน้ำ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท์ 0892784661        E-mail  aim_01@windowslive.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
    1) ยุทธศาสตร์ชาติ เกษตรปลอดภัย 

         (1) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ -การเกษตร 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

    1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

               -เป้าหมายที่ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
               -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ อายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง  

(อายุเฉลี่ย) 
                    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

              -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย   โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเรียนรู้ 
วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจน
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการพัฒนาการ
ออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชน
ท้องถิ่น 

              -เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมขึ้น 
   1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ศักยภาพการกีฬา 
         2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

    2.1 จัดทำโครงการและนำเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
       2.2 ประชุม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 60 คน  ประธานสภานักเรียน                     
จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม จำนวน 10 คน 

    2.3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินตามโครงการ 
    2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ /เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินหลังโรงเรียนดำเนินการตาม 

โครงการ 
    2.5. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย  

       2.6. ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    2.7. ประเมินและรายงานผลของโครงการ    

mailto:aim_01@windowslive.com
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  3) กิจกรรม  
      - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      - แต่งตั้งคณะกรรมการ 

    - จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน 
        - เพ่ือกำหนดเกณฑ์การประเมิน 
      - โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ 
      - ประเมินโครงการมอบโล่รางวัล  และเงินรางวัล 
      - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
     1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล  

   การดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการศึกษาแก่ผู้เรียน นักเรียนในสถานศึกษาจำเป็นต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ให้สามารถประกอบอาชีพสุจริต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้ สามารถสร้างรายได้จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เด็กในวัยเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจะได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สติปัญญาดี อาหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน
จะต้องได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ ปัจจุบันผัก ที่นำมาใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นผักที่
จัดซื้อจากท้องตลาดบางครั้งอาจปนเปื้อนสารพิษและยาฆ่าแมลง  

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิต                     
จึงได้ทำโครงการอ่ิมท้อง สมองใส ปลูกผัก 5 อย่าง 2 สัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
  2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รบัประทาน 
อาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ครบทั้ง 5 หมู่ 
 2.2 เพ่ือลดรายจ่ายภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
มีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร 
       2.3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิตจำนวน 50% ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน 
3.2 ผลผลิตจำนวน 25% แบ่งปันจ่ายแจก แลกเปลี่ยน ภายในโรงเรียน 
3.3 ผลผลิตจำนวน 25% นำไปจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชน   

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุก
ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ครบทั้ง 5 หมู่ 
 2.6.2 เพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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 2.6.3 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร  

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  192,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ  
3. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

 192,000    

รวม  192,000    

 

 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. ค่าใช้สอย   

 เงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล     
1. คณะกรรมการ 4 ชุด ชุดละ 9 คน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
คณะที่ 1 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 9 คน x 5 วัน = 5,400  บาท                     
คณะที่ 2 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 9 คน x 5 วัน = 5,400  บาท 
คณะที่ 3 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 9  คน x 7 วัน =  7,560 บาท 
คณะที่ 4 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 9   คน x 7 วัน =  7,560 บาท 

 
132,000   
25,920 
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ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
 - ค่าพาหนะ 

คณะที่ 1  
ค่าชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท/วัน 
500x5 วัน = 2,500 บาท 
คณะที่ 2  
ค่าชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท/วัน 
500x5 วัน = 2,500 บาท 
คณะที่ 3  
ค่าชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท/วัน 
500x7 วัน = 3,500 บาท 
คณะที่ 4  
ค่าชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท/วัน 
500x7 วัน = 3,500 บาท 

12,000  

2. ค่าจ้างทำโล่รางวัลและค่าจัดทำเกียรติบัตร 
- ค่าจ้างทำโล่ = 12x1,200 = 14,400 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร 114x60 = 6,840 

21,240  

 - จัดทำเล่มสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 1,000  

หมายเหตุ   ถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- งบดำเนินการ 1 - 60,160   - - 

- ค่าตอบแทน  - 132,000 - - 

รวม 192,160   - 192,000   - - 
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โครงการ แข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ 2021  ครั้งที่ 2  
            ประจำปี 2564” (2nd The Secondary Educational Service Area Office Roi-et  

  League Cup 2021 )  “2nd SESAORET League Cup 2021” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางเอมอร  ภูคงน้ำ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท์ 0892784661    E-mail  aim_01@windowslive.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์       - การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ - คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย  

เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

                -เป้าหมายที่ คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
                     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

                -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเรียนรู้ 
วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจน
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการพัฒนาการ
ออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชน
ท้องถิ่น 

              -เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมขึ้น
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

      1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
     1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่องและประ
เด็กปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม
แผนระดับ 3 เป้าหมายรวม 

            2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคมมีวินัยและภูมิใจในชาติ 
      2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  1. วางแผน (Plan)  2. ดำเนินการ (Do)  3. ตรวจสอบ (Check)               
4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
      3) กิจกรรม 1. ประชุมวางแผนโครงการ 2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ จัดทำร่างระเบียบการ
แข่งขัน  3. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ 
1. ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อประสานงาน ประกาศ สพม.รอและสมาคมครู 

สุขศึกษาฯ 
2.  ประชุมผู้จัดการทีม ชี้แจงระเบียบ และวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขัน/แถลงข่าว 
3. จัดโปรแกรมการแข่งขัน  
4.  ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรม 

 1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  สพฐ.  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดร่วมกับสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ  2021  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564” 
(2nd The Secondary Educational Service Area Office Roi-et League Cup 2021 )  ชื่อย่อ “2nd SESAORET 
League Cup 2021” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอล ทำให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียน เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  ให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีอารมณ์สุนทรีย์กับการเล่นกีฬา  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มศักยภาพ  
เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันและสามารถพัฒนา
ทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นไป  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  รู้รักสามัคคีร่วมแรมร่วมใจ ร่วมเชียร์ และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาฟุตบอลต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ  เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จึงดำเนินงานโครงการในปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคม 2564  ถึง
วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2565    
  2.2 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ เยาวชนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาส 
ร่วมการแข่งขัน และยังสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น 
 2.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  
 3.  เพื่อสร้างความสามัคคี  มีสุนทรียภาพด้านกีฬา  และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลสู่ความเลิศต่อไป  
 4.  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้
มีโอกาสร่วมการแข่งขัน และยังสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น 
 5.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  
 6.  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีสุนทรียภาพด้าน
กีฬา   
 7.  เพ่ือพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล “สพม.ลีกคัพ ครั้งที่ 2” ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง   
 8. เพ่ือพัฒนาผู้ฝึกสอนและบุคลากรในสังกัดให้มีความเข้าใจในกฎกติกาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
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 9.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยแก่บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 10. เพ่ือสร้างความสามัคคีและความปรองดองแก่บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
       2.3. เป้าหมาย 

 2.3.1  ด้านปริมาณ   
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 160 คน 
  2) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 800 คน 
  3) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน  20,000  คน 

 2.3.2  ด้านคุณภาพ 
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์   
  2)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 
  3)  นักเรียน ร้อยละ 95 ร่วมแข่งขัน ร่วมเชียร์ มีสุนทรียภาพด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์  

     4)  ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล “สพม.ลีกคัพ ครั้งที่ ๒” เข้าใจกติกา ตัดสินได้ถูกต้อง เที่ยงตรง       
      5)  ผู้ฝึกสอนและบุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจในกฎ กติกาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล        
      6)  บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่ทันสมัย        
      7)  บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสามัคคีและความปรองดอง 

            2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                 1.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   
  2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 
  3.  นักเรียน  ร้อยละ 95 ร่วมแข่งขัน  ร่วมเชียร์ มีสุทรียภาพด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
  4.  นักเรียนนักกีฬาร้อยละ 90  สามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น   
  5.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 160 คน 
  6.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  850 คน 

     7. ผู้บริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์   
  8. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 
  9. ผู้ตัดสินฟุตบอล “สพม.ร้อยเอ็ด ลีกคัพ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน    
    10.ครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐๐คน            

     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์   
   2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
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   3.  นักเรียน ร่วมแข่งขัน ร่วมเชียร์ มีสุทรียภาพด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
   4.  นักเรียนนักกีฬา สามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น   
   5.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจ 
สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  
   6.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
และได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
   7.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีสุทรียภาพด้านกีฬา 
และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
   8. ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล “สพม.ลีกคัพ ครั้งที่ ๒” เข้าใจกติกา ตัดสินได้ถูกต้อง เที่ยงตรง   
   9. ผู้ฝึกสอนและบุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจในกฎ กติกาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล   
   10. บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่ทันสมัย   
   11. บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสามัคคีและความปรองดอง 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   2.5.1 เชิงปริมาณ 
  1.ผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน 160 คน 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน  850  คน 

   2.5.2 ด้านคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและ 

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์   
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพ 

พลานามัยสมบูรณ์ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสำกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 160 คน 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดจำนวน  850  คน 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   
  2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95  มีทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 
  3.  นักเรียน  ร้อยละ 95 ร่วมแข่งขัน  ร่วมเชียร์ มีสุทรียภาพด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
  4.  นักเรียนนักกีฬาร้อยละ 90  สามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
  5. ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล “สพม.ลีกคัพ ครั้งที่ ๒” เข้าใจกติกา ตัดสินได้ถูกต้อง เที่ยงตรง   
     6. ผูฝ้ึกสอนและบุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจในกฎ กติกาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล    
     7. บุคลากรทุกส่วนที่เกีย่วข้องทุกส่วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลที่ทันสมัย    
     8. บุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสามัคคีและความปรองดอง 

  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 3) ผู้ตัดสินกีฬาลีกในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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       2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2565 
          2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
                              วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 490,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 
รวม 

ขั้นเตรียมการ 
1. อบรมผู้ตัดสินฟุตบอล 
2. ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรม 
   การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 
   รุ่นอายุ 18 ปีฯ การแข่งขันรอบ 
   Super League  
3. พิธีมอบรางวัลและถ้วยรางวลั 
-  เงินรางวัลที่ 1-6 (ดิวิชัน่ 1) 
-  เงินรางวัลที่ 1-6 (ดิวิชัน่ 2) 
- ถ้วยรางวัล  12 ใบ 
- โล่รางวลัดีเด่น 4 ใบ 
4. ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟตุบอล 
   รุ่นอาวุโส (VIP) 
   การแข่งขันรอบSuper League 
   พิธีมอบรางวัลและถ้วยรางวัล 
-  เงินรางวัลที่ 1-6 (ดิวิชัน่ 1) 
-  เงินรางวัลที่ 1-6 (ดิวิชัน่ 2) 
- ถ้วยรางวัล  12 ใบ 
- โล่รางวลัดีเด่น 4 ใบ 
5. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายโดย
ฟุตบอลหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 

 
 

20,000 

 
 
 

350,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

   

รวม 20,000 470,000   490,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ งบรายจ่าย จำนวน คำอธิบาย 
1. กิจกรรมที่  1  จัดอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล 20,000  
2. กิจกรรมี่  2 ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟตุบอล

นักเรียนรุ่นอายุ 18 ปีฯ การแข่งขันรอบ Super League  
  

3. กิจกรรมที่  2  ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
                 รุ่นอาวุโส (VIP) 

20,000  

4. กิจกรรมที่  3  สร้างการมีส่วนรว่มเครือข่ายโดยฟุตบอลหน่วยงานใน
สังกัดและนอกสังกัด 

 
100,000 

 

5. เงินรางวัล 328,300 มอบรางวัล D1  ,รางวลั D2 
6. ค่าตอบแทน 21,700 พิธีเปิดและปิด 
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โครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางรัตนาภรณ์  เศษลือ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
โทรศัพท ์ 09 8102 1894    E-mail :  kurattana.s@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  (1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ห่างไกลการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียน มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่  :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ห่างไกลการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)             - 
           1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     สภาพสังคมปัจจุบัน สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือ “ท้องไม่พร้อมของเด็กวัย 
เรียน” ในประเทศไทยได้มีความพยายามหาแนวทางแก้ปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ แต่ยังพบว่าใน
ประเทศไทย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้เพ่ิมข้ึนเป็นอันดับ 2 ของประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ระบุว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดทารกจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมี
แนวโน้มอายุเฉลี่ยต่ำลงเรื่อยๆ อีกทั้งมีพฤติกรรมเก่ียวกับเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนทุกปี วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน เมื่อตั้งครรภ์มักปิดบังปัญหา ไม่มีการฝากครรภ์ ไม่ดูแล
บำรุงครรภ์ ประเด็นสำคัญ คือ การตั้งครรภ์ในวัยเรียนทำให้เกิดปัญหาการออกโรงเรียนกลางคัน และมีโอกาสกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาน้อยลง ก็เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาที่ประเมินค่าไม่ได้ นำไปสู่การสร้างปัญหาครอบครัว 
ชุมชนและสังคมที่ จึงจำเป็นที่สถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมท่ีใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาจากสถาบัน
ครอบครัวต้องแก้ปัญหาเชิงรุก โดยการหันมาให้ความสำคัญกับการหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันหรือกลวิธีป้องกันตนเอง รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครอง
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นักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีความเข้มแข็งต่อสิ่งเย้ายวนจากสังคมที่กระตุ้นเร่งเร้า ธรรมชาติของวัยที่กำลังอยู่ในช่วง
ว้าวุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 ให้สถานศึกษาดำเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ     

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
นักเรียนให้มีความพร้อมสมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต จึงได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน และจัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาในสังกัดข้ึน 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เรื่อง เพศวิถี

ศึกษา   ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียน ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง      
          2.2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนและการให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 

          2.2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักในการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งตั้งครรภ์
ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

            2.2.4 เพ่ือให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถขยายผลให้นักเรียนคน
อ่ืนได้ 
  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โรงเรียนละ 1 คน  
จำนวน  60 คน 

   2.3.2 นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
โรงเรียนละ 3 คน   จำนวน  180  คน 

  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     2.4.1 ผลผลิต (Output)1) 1) ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

โรงเรียนละ 1 คน  จำนวน  60 คน 2) นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด โรงเรียนละ 3 คน  จำนวน  180  คน 

  2.4.2ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เรื่อง เพศวิถีศึกษา ให้เหมาะสม

กับช่วงวัยของนักเรียน มีองค์ความรู้การให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
นักเรียน และจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง  

2)  นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถขยายผลให้นักเรียน
คนอ่ืนได้ 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 190 

 

 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.2 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละร้อยของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม เรื่อง เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน  

2) ร้อยละร้อยของนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เพศวิถี
ศึกษา สามารถขยายผลให้นักเรียนคนอ่ืนได้   

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เรื่อง เพศวิถี
ศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน  
                  2) นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เพศวิถีศึกษา สามารถ
ขยายผลให้นักเรียนคนอ่ืนได้   
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 ร้อยละร้อยของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
เรื่อง เพศวิถีศึกษา  ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน มีองค์ความรู้การให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน และจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง   

             2.6.2 รอ้ยละร้อยของนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา
สามารถขยายผล  ให้นักเรียนคนอ่ืนได้ 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนและผู้ปกครองของ
นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มีนาคม - กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ - - - - - 

2. พัฒนาศักยภาพคลากร - - - 10,000 10,000 

รวม - - - 10,000 10,000 
2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1 ค่าตอบแทน 

 
4,800 

 
- พิธีเปิดการอบรม  จำนวน 3,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 1,800 บาท 

2 ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
2,325 

คณะกรรมการดำเนินการฯ  จำนวน 15 คนๆ  
ละ 155 บาท 

3 ค่าวัสด ุ 2,875 ค่าจัดทำเอกสาร  64 เล่มๆละ่ 45 บาท 
รวม  10,000  



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 191 

 

 

โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นายจำนงค์ ร่มเย็น โทรศัพท์  โทรสาร 043 511369 ต่อ 107   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. (แผนระดับที่ 3) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ข้อที่ 3 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ        มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 1.3 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรที่ได้รับการคาดหวังจากสังคม เป็นผู้
ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ตระหนักถึงความมีวินัย มีจิตสำนึกของความเป็นผู้มีวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ในจิตใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กระจายอำนาจให้
ผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดังนั้น ผู้บริหาร
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนเรื่องคดี
ปกครองที่เกี่ยวกับวินัย ซึ่งปัจจุบันได้มีระเบียบกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ ที่เก่ียวข้องที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับที่ควรมีความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องมิให้กระทำผิดวินัยได้  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องมีการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
รวมทั้งกระบวนการการดำเนินการทางวินัย การสืบสวน สอบสวน ที่จำเป็นจะต้องลงพ้ืนที่ จึงได้มี  โครงการ 
“เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
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 2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การ
ดำเนินการทางวินัยและคดีปกครองที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
 2.2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติต่างๆ ใน
การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย  
 2.2.3 เพ่ือให้นิติกร และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในการสืบสวน สอบสวน ได้ลงพื้นที่ในการสืบหา
ข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียนเรื่องวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมาณ  
  2.3.1.1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุม จำนวน 60คนและเข้ารับการอบรมทางไกลได้ จำนวน 60 โรงเรียน 
  2.3.1.2 มีคู่มือ เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และคดีปกครองที่เกี่ยวกับวินัยของ
ข้าราชการ จำนวน 60 ชุด 

2.3.2 เชิงคุณภาพ  
2.3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้อบรมพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ และตระหนักในการรักษาระเบียบ วินัย ของข้าราชการ  
2.3.2.2 การร้องเรียนข้าราชการครูฯ ในสังกัดมีสถิติลดลง 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2) รายงานการดำเนินกิจกรรม โครงการ และการติดตามผลการดำเนินโครงการ 

2.4.2ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ ในการรักษาระเบียบ
วินัย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. การร้องเรียนข้าราชการครูฯ ในสังกัดมีสถิติลดลง 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ ในการรักษา

ระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
2)ร้อยละการร้องเรียนข้าราชการครูฯ ในสังกัดมีสถิติลดลง 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

 1) ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ ในการรักษาระเบียบ
วินัย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเด็กนักเรียน 
 2. การร้องเรียนข้าราชการครูฯ ในสังกัดมีสถิติลดลง 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึง
การรักษาระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถอธิบาย ถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงนักเรียน
ให้มีความรู้ที่ถูกต้องต่อไปได้ 
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2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม - กันยายน  2565 
2.9แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมอบรม เรื่องกฎหมายกฎหมาย 
ระเบียบของข้าราชครูและบุคลากรทาง
ศึกษา และคดีปกครองที่เก่ียวกับวินัย
ข้าราชการ โดยตุลาการศาลปกครอง 

  10,000  10,000 

รวม  10,000 

2.10รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย และระเบียบของข้าราชครูและบุคลากรทางศึกษา 
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  2,500 จำนวน 10 คนๆละ 250  บาท 
1.2 ค่าของที่ระลึก  1,200 

 

1.3 ค่าตอบแทนวทิยากร 5,400 จำนวน  2 คน (600*3ชม*1)+(1200*3ชม*1)  
1.4 ค่าจัดทำเอกสาร 900  
 รวม 10,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
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โครงการ  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นายธรรมธัช บาศรี    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  โทรศัพท์ 095-2217497             
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ      

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระดับนานาชาติ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มจากให้
ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจากรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียวมา
เป็นแบบผสมผสานระหว่างข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ การเน้นการประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) และการเพ่ิมเติมการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการวัดและประเมินในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถสะท้อนความ สามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ของผู้เรียน นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้คน
ไทยเป็นคนเก่ง คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

- เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และเพ่ือนักเรียนในสังกัดได้รับการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
เดียวกับระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้สามารถ
สะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จะทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อความ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
      - การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

- สนับสนุนนวัตกรรม   
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- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

  3) กิจกรรม 
- การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      4) เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล        

มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และจิตสาธารณะ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
     1) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
     2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

    2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

                 - 
    1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

    1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
    2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับ การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามท่ียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีคุณภาพภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
กล่าวถึงปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม (แผนการปฏิรูปประเทศ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.1 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5) 
  เพศวิถีศึกษาเป็น กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การ
ทำงานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ที่มีผล ต่อวิถีชีวิตทางเพศ และดำรงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบ  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความสำคัญของเพศวิถีศึกษาที่มีบทบาท
สำคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ ปลอดภัย และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ในโลกที่เต็มไปด้วย
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ความเสี่ยงต่อสุขภาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เพ่ือช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณค่าทางจริยธรรม และ
ทัศนคติที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์  และการเจริญพันธุ์ อย่างสุขุม 
สร้างเสริมสุขภาวะ และเคารพซึ่งกันและกัน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เห็นความสำคัญของเหตุผลและความจำเป็น
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลครูที่ผ่านการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ภายในปีงบประมาณ  
2564 – 2565    

   2.2.2 เพ่ือดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
   2.2.3 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสอน 

ในการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ฐานข้อมูลของครูที่ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมการพัฒนาเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     
จำนวน 116 คน    
   2.3.2 ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา จำนวน 47 คน 
   2.3.3 ครูทีผ่่านการอบรมเพศวิถีศึกษาจำนวน 45 คน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ    -   
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) ฐานข้อมูลของครูที่ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมการพัฒนาเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     
จำนวน 116 คน  

2) ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา จำนวน 47 คน 
     3) ครูทีผ่่านการอบรมเพศวิถีศึกษาจำนวน 45 คน 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีฐานข้อมูลครูที่ผ่านการอบรม 
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

2) ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเรียนจบหลักสูตร 
และส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

3) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 ครูสามารถถ่ายทอดเทคนิคท่ีได้รับและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตนำไปใช้ บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ   

  2.6.2 นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูที่ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษา 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   จำนวน 5,000 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.จัดทำโครงการเพือ่ขอรับการอนุมัติ - - - - - 
2.กิจกรรมตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่
ลงทะเบียนผา่นโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน ์

- - - - - 

3. กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

 
5,000 

   
5,000 

4.การจัดทำฐานข้อมูลครูที่ลงทะเบียนผา่นโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 

- - - - - 

5. สรุปรายงานโครงการ - - - - - 
รวม 5,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1 กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
- ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ 

5,000  

รวม  5,000  
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โครงการ   โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางสายยนต์  จ้อยนุแสง  และ นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   โทรศัพท์  0899447350   E-mail saiyon.joi@gmail.com 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 

สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ 
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
- เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และ 

ภูมิใจในความเป็นไทย 
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้าง 
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
        1.5 แผนระดับที่ 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล      
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการนำหลักธรรมสำคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง 
ในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่าน 
กระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มก่อกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 
2545 และมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2546 ณ พุทธมณฑล โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม  

mailto:saiyon.joi@gmail.com
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  โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน 
อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้านสมาธิ  
จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทัน
โลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขและดำเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสมทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิถีพุทธมี
ความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิต
และจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มี
เครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ  โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
เรียกว่าอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จากโรงเรียนวิถีพุทธพัฒนายกระดับเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ และจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่มีผลการดำเนินเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่กำหนด พัฒนาให้ได้รับรางวัลระดับ
สูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป  
ปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 3 รุ่น รวม 84 โรงเรียน        
                 ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
แนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โดยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน 
โดยใช้กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  เยาวชนไทยทำดี  ถวายในหลวง 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้  
เพ่ือให้เยาวชนทุกคนเกิดความตระหนักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก เจริญงอกงามในการดำเนินชีวิต มี
คุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
   2.2.2  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 

2.2.3 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน 
   2.2.4  เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด ARS)  
ของการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning   
   2.3.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความรู้ความเข้าใจสามารถ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 โรงเรียนพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
   2.3.4 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

   2.4.1 ผลผลิต (Output)  
  1) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  

    2) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)โรงเรียนผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

    1) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน 
การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
    2) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) โรงเรียนผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป  
    4) โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
   2.5.1 เชิงปริมาณ  
    1) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

2) ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธ ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป 
    3) จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียน 
วิถีพุทธพระราชทาน  
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  นักเรียนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

2) โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็น 
โรงเรียนวิถีพุทธ ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป 
    3) โรงเรียนได้รับประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13 และได้รับการ
ประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 นักเรียนเกิดความตระหนัก มีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และ 

สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการ
ดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 
   2.6.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้  
Active Learning  
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   2.6.3 โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน   

2.6.4 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด ARS) ในระดับดีข้ึนไป 

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
   2.7.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เกิด
ความตระหนักมีทัศนคติค่านิยมในการทำความดีมีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี  นำ
หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มากำหนด ตัดสินเลือกในการดำเนินชีวิต เป็นผู้นำในการทำความดี 

 2.7.2 โรงเรียนในสังกัดจำนวน  60  โรง  ผ่านการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธใน 
ระดับดีข้ึนไป  และนำสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565   
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  15,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1. จัดประชุมคณะทำงานวางแผนดำเนนิงาน/คณะวิทยากร  
2. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  
3. จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม 3,000 
4. ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถี
พุทธ เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนในสังกัดผา่นการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นำรุ่นที่ 13 
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564  

12,000 

5.  สรุป/รายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

 

รวม 15,000 
 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.จัดประชุมคณะทำงานวางแผนดำเนนิงาน/คณะวิทยากร  √   
2.ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   √  
3.จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม    √ 
4. ประชุมเชิงปฏบิัติการถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธ เพื่อ
เตรียมควาใพร้อมให้โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมนิเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชัน้นำรุ่นที่ 13 และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 

   √ 

5. สรุป/รายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

   √ 
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2.10  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบรายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 งบดำเนนิการ   

1.1 ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ   

1.1.1 

 

ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ตัดสินโครงงานคุณธรรม 

3,000 -คณะกรรมการตัดสิน 

 - ค่าตอบแทนคณะวิทยากร/ 
ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 

3,000 -วิทยากรจากโรงเรียนทีผ่่านการประเมินเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชัน้นำและโรงเรียนที่ได้รบั
รางวัลโครงงานคุณธรรมของ สพฐ. 

1.1.2 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

7,000 จำนวน 40 คน /200  บาท 

1.1.3 ค่าวัสด ุ
- ค่าจ้างจัดพิมพ์และจดัทำรปูเล่ม 

เอกสารรายงาน 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร 

2,000 - ค่าจ้างจัดพิมพ์และจดัทำรปูเลม่ 

- ค่าจ้างทำเกียรติบัตร  

 รวม 15,000  
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โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ  (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ ดร.อุพิษ  เหมือนทอง  และนางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 
  2)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
  2)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  3) กิจกรรม 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี   
  2) เป้าหมายรวมที่. 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  
            1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1)นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่  
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
4) ตัวชี้วัด 
5) กลยุทธ์ 

1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสาน
ต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 
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ด้าน ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  การมีงานทำ-มีอาชีพ  และ
การเป็นพลเมืองดี  อีกท้ังยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) ที่ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  อด
ออม มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของ
ชาติ  (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความด ีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม 
          2.2  วัตถุประสงค์ 
            2.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
            2.2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี  
           2.2.3  เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีความรักความสามัคคี รู้จักทำงานเป็นทีมลดปัญหาข้อ
ขัดแย้ง สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข   
        2.3  เป้าหมาย 
          2.3.1  เชิงปริมาณ 
            -โรงเรียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ และทำ
กิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรม ครบร้อยละ 100  
          2.3.2  เชิงคุณภาพ 
            -ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ ในการทำความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
       2.4.  สถานที่ดำเนินโครงการ   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
       2.5  วิธีการดำเนินการ 
              1)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
           2) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
          3) ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ 
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งมีรายงานการดำเนินการ ดังนี้ 
     -  การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการส่งเสริม “โครงการคุณธรรม” ในโรงเรียน
อย่างยั่งยืน (งบประมาณ 20,000 บาท) 
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   -  การกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบประมาณ 13,000 บาท) 
  -  การส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 5,000 บาท) 
  -  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม หรือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จำนวน 1 เรื่อง (งบประมาณ 7,000 บาท) 
        4)  คณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
        5)  จัดทำรายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของ
ชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

2.6   แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม,ขัน้ตอน 
ปริมาณงาน ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน หน่วย 

ตค. 
64 

พย. 
64 

ธค. 
64 

มค. 
65 

กพ. 
65 

มีค. 
65 

เมย. 
65 

พค. 
65 

มิย. 
65 

กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
65 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
   - เสนอโครงการ 
   - ประชุมวางแผนการปฏิบตัิงาน 

  
             

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริม “โครงการคุณธรรม” ใน
โรงเรียนอย่างยั่งยืน 

  

             

กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคณุธรรม 
สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 

            
 

 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมครุุชนคน
คุณธรรมและคัดเลือกนวัตกรรม
สร้างสรรคค์นด ี

          
 

   

กิจกรรมที่ 4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ ตดิตาม หรือ
การพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
จำนวน 1 เรื่อง    

           

 

  

สรุปประเมินผล 
และรายงาน สพฐ. 

            
 

 

2.7  งบประมาณโครงการ   
      งบประมาณได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  ๔๕,๐๐๐  บาท   
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2.8.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “โครงการคุณธรรม” ใน
โรงเรียนอย่างยั่งยนื  

20,000 - - - 20,000 

กิจกรรมที่ 2  การกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว  

13,000 - - - 13,000 

กิจกรรมที่ 3  การส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือก
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนด ี

5,000 - - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
ติดตาม หรือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 1 
เร่ือง 

7,000 - - - 7,000 

กิจกรรมที่ 5  สรุปประเมินผล และรายงาน สพฐ. - - - - - 
รวม 45,000 - - - 45,000 

 หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
2.9  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ 

สอบถาม/สัมภาษณ์/ 
สังเกต 

แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมของชาต ิ

สอบถาม/สัมภาษณ์/ 
สังเกต/การรายงาน 

แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

2.10  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
            2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล           
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี และ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ   นางสุพัชร์ชญา  โสรธร    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     
โทรศัพท ์097-395-3542      E-mail:supakarn98@gmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 (1) เป้าหมาย  - ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

        - ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
       - ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเดน็ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ ทุกภาคสวน รวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียน และการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานที่เปนดิจิทัล มาประยุกตใชเพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง จํานวนแพลตฟอรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการ เชน สายดวน การศึกษา 1579 รวมทั้งมีการจัดทํา
ฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล รายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง แกไขและบังคับใช กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ทุกภาคสวนของสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ความตองการของประชาชนและพ้ืนที่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งในดานการบริหารงาน บุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม การสรางขวัญ
กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติหนาที ่ไดอยางเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ มีการวางแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดงาน ชุมชน และสังคม เชน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มุงเนนการปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ด ีมี 

วัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก เยาวชนทุกชวงวัย และขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ โดยการ
เสริมสราง ความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหาร การจัดการ พัฒนาลูกเสือชอสะอาดตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสรางและพัฒนาวินัยบุคลากร ป
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องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการตอตานการทุจริตในสถานศึกษา รวมทั้ง เสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1   ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2   ด้านการป้องปราม 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน   -     
  3) กิจกรรม 
      3.1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง    
    กิจกรรมที่ 1 – สรางทัศนคติความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ใหรังเกียจการ
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต คอรรัปชั่นตอประเทศชาติ  
    กิจกรรมที่ 2 - การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพื่อตอตาน การทุจริตฯโดย
เริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง  
    3.2) ด้านการป้องปราม 
    กิจกรรมที่ 1 - ใหทุกสวนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหขาราชการนอมนํา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจนเปน วิถีชีวิต 
    กิจกรรมที่ 2 - การบริหารงานภาครัฐ ตองมีการกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง (Job 
Specification) 
    กิจกรรมที่ 3 - ใหทุกหนวยงานของรัฐนํามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สําหรับนิติบุคคล
ในการปองกันการใหสินบนเจาพนักงานของรัฐ เจาพนักงานของรัฐตางประเทศและเจาพนักงานขององคการ ระหว
างประเทศมาใช 
    กิจกรรมที่ 4 – ทุกหนวยงานของรัฐตองพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานใหมี
ประสิทธิผลอยูเสมอ และถือวาเปนภารกิจ ที่สําคัญซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง  
    กิจกรรมที่ 5 - การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองยึดหลักคุณธรรม ภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงาน บุคคลของหนวยงาน และตองยึดหลักการกระจายอํานาจ 
การบริหาร  
    กิจกรรมที่ 6 - วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ ในสวนราชการเป
นประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติ ตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กําหนด   
    กิจกรรมที่ 7 - หนวยงานของรัฐตองจัดทาํคูมือสําหรับประชาชน เปาหมายกิจกรรม - จัดทําคู
มือสําหรับประชาชน ประกอบดวย หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ 
รวมถึง การเผยแพรขั้นตอน ระยะเวลา และหลักฐานที่ตองใช ในการดําเนินการผานสื่อสาธารณะของหนวยงาน พร
อมกับจัดทํา แผนผังขั้นตอนการดําเนินการขนาดที่เห็นไดชัดเจนภายใน หนวยงานที่ใหบริการประชาชน  
    กิจกรรมที่ 8 - ใหพิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจงขอมูล ตอหนวย
งานของรัฐผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอ ดวยตนเองในทุกกรณีท่ีสามารถปฏิบัติได  
    กิจกรรมที่ 9 – ใหสวนราชการตองมีการกําหนดมาตรการลดการใชดุลยพินิจ ของเจาพนักงาน
ของรัฐในสังกัด ดวยการปรับปรุงกรอบแนวทาง การใชดุลพินิจของเจาพนักงานของรัฐ หนวยงานของรัฐอยูเสมอ 
และประกาศใหประชาชนทราบผานสื่อสาธารณะ 
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    กิจกรรมที่ 10 - ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาที่ท่ีไดรับ โดยไมคํานึงถึงอามิส
สินจาง เปาหมายกิจกรรม - ปลูกฝงลักษณะนิสัยจิตอาสาและจิตบริการ ใหกับเจาหนาที่ของรัฐ และรังเกียจการให
และรับอามิสสินจาง จากการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
    กิจกรรมที่ 11 - ดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 76 บัญญัติอยาง
เครงครัด  
    กิจกรรมที่ 12 - ใหหนวยงานรัฐเปดเผยขอมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุน ของหนวย
งานซึ่งประกอบดวย แผนการลงทุนที่ไดรับอนุมัติ จากผูมีอํานาจกรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนที่ไดรับ การ
จัดสรรแตละปทุกประเภทรายการ จากทุกแหลงที่มาพรอม รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานทุก
สิ้นไตรมาสทุก 3เดือน) เพ่ือเผยแพรถึงการบริหารงบประมาณของสวนราชการ/ หนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบัน  
  4) เป้าหมายกิจกรรม   
     4.1) เป้าหมายกิจกรรมด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง   
    - เยาวชนในสถานศึกษา 10 ลานคน 
    - สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริตฯ ใหกับคนในสังคมโดยเริ่มจาก
เด็ก และเยาวชน 
     4.2) เป้าหมายกิจกรรมด้านการป้องปราม   
    - เพ่ือเชิญชวนใหขาราชการนอมนําปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจนเป
นวิถีชีวิต ซึ่งจะชวยใหขาราชการลดความโลภอันเปนตนเหตุของการทุจริต 
      - เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เขาดํารงตําแหนง รวมถึงกําหนดเสนทางการรับ
ราชการ (Career Path) การสืบทอดงาน (Succession Planning) ในการเขาสู ตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่ชัดเจน 
เปดเผย และตรวจสอบได จากประชาชน โดยตองมีการบันทึกคุณสมบัติและเหตุผลในการสรรหา หรือการคัดเลือก
ที่เปนรูปธรรมไวเปนลายลักษณอักษร ไดแก ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทาง
จริยธรรมในอดีต ทั้งนี้ หวัหนาสวนราชการและผบูริหาร ต อ ง ไ ม เ ป น ผ ูที่ เค ย ถู ก ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย แ ล ะ จ ร ิย ธ ร ร ม แม
วาไดรับการลางมลทินก็ตาม และผานเกณฑประเมิน “สัตบุรุษ” ตามท่ีทางราชการกําหนด รวมถึงตองไมอยูในความ
ผูกพัน แหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และปฏิบัติหนาที ่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสวน
รวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 
    – ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจ ของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ (1) การปองกันการรับ
สินบนตองเปน นโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุด (2) การประเมินความเสี่ยง ในการใหสินบนกับเจาหนาที่ (3) 
มาตรการปองกันเกี่ยวกับกรณ ีมี ค ว า ม เ สี่ ย ง ส ูง ที ่จ ะ เ ป น ก า ร ใ ห แ ล ะ เ รี ย ก ร ับ สิ น บ น ตองมีรายละเอียด  ที่ชัดเจน 
(4) ตองนํามาตรการปองกันการให สินบนไปปรับใชกับผูที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจกับหนวยงาน    (5) ตองมี
ระบบบัญชีที่ดี (6) ตองมีแนวทางการบริหารทรัพยากร บุคคลที่สอดคลองกับมาตรการปองกันการรับสินบน (เชน 
บุคคล ที่มีนิสัยใชเงินอยางฟุมเฟอยหรือมีหนี้สินมากไมควรดํารงตําแหนง ที่มีอํานาจรัฐ) (7) ตองมีมาตรการ
สนับสนุนใหมีการรายงาน การกระทําผิดหรือกรณีมีเหตุนาสงสัย และ (8) ตองทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการปองกันการรับสินบน เปนระยะ  
   – พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยูเสมอและถือวาเปน ภารกิจ    ที่
สําคัญซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง  
   - บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ตองยึดหลักคุณธรรม 
   - วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอ การทุจริตประพฤติมิชอบ  
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   - พิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจงขอมูลตอหนวยงานของรัฐ    ผา
นทางสื่อ อิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองในทุกกรณี ที่สามารถปฏิบัติได และหากมีการตองชําระเงิน
ใหดําเนินการ ผานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น  
   - ลดการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานของรัฐ ในสังกัดดวยการจัดทํากรอบแนวทางการใชอํานาจ
ดุลยพินิจ ในการใหบริการประชาชนอยูเสมอ และเปดเผยแนวทาง และเหตุผลของการใชอํานาจดุลยพินิจทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
    - เพ่ือใหมีการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 76 
   – เพ่ือเผยแพรถึงการบริหารงบประมาณ ของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบัน 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทของภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยาก
ง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
  นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของรัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่กระทบกับความมั่นคง   
  นโยบายที่ 9  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ ทุกนโยบายความมั่นคง 
แห่งชาติ  

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มี 
ส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

4) ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
5) กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และประเทศ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนร่วมของประเทศชาติ (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการ



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 212 

 

 

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ี
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ความสำคัญของ
มิติความม่ันคงท่ีต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ (5) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ 
การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมด้านความมั่นคง (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่างๆ และกิจกรรมด้นความมั่นคงในการขจัดและลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้
ที่ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง  รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่ง
เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
มีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็วต่อเนื่อง ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้
มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่าน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 
คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ัง
ภายในและต่างประเทศ  
  จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงจัดทำ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ ITA ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดให้สูงขึ้น 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถี
สุจริตชน 
  2.2.2เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
  2.2.3เพ่ือยกระดับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้         มี
ประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน   
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1)  ร้อยละ100 ของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชน 
  2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการยกระดับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชน 
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  2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
  3) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน         

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

2) ร้อยละของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถี
สุจริตชน 

3) ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ 
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน         

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
4) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มี 

จิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสุจริตชน 

5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
index : CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมีระบบบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

3) ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) 

4)  ระดับการมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชนของบุคลากรภายใน
สำนักงาน 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรม 

ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1  ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชน 
  2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  
  2.6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน   
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

  2.7.2 นักเรียน ครู และผู้บริหารทุกคนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ร้อยเอ็ด 

  2.7.3 บุคคล และหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   200,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1.ศึกษาเอกสารและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสจุริต  

- - - - - 

2.วางแผนและเสนอขออนุมัติโครงการ - - - - - 
3.ประชุมเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 

50,000    50,000 

4. ประชุมเชงิปฏิบัติการการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรสู่วิถี
สุจริตชน 
1) จิตอาสาแบ่งปนัธารน้ำใจ  
2) กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่และวนั
สงกรานต ์
3) กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย  
4)กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสพิเศษ  
5) กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ 5ส สร้างสุข  
6) กิจกรรมทักทาย ทันสมัย วนิยัเยี่ยม –ข้าราชการ
และบุคลากรทุกคน (กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทุกวันจันทร์) 
7) กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมใจในงานลานวฒันธรรมของ
จังหวัด 

 60,000   60,000 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 216 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

5. อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถี
สุจริตชน -ขา้ราชการและบุคลากรทุกคน 
(ปฏิบัติธรรม อ่ิมบุญสดใสจิตใจเบิกบาน) 

  20,000  20,000 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานของทุกกลุ่ม
งาน-ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 

  20,000  20,000 

7. กิจกรรมส่งเสริมมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทจุริตภายในหน่วยงาน 

  20,000  20,000 

8. การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  20,000  20,000 

9. สรุปและรายงานผลกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 

   20,000 20,000 

รวม 50,000 50,000 90,000 10,000 200,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 
1. อาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม  
70,000 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) จำนวน 2 วนั 
2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รสู่วิถีสจุรติชน 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 60,000 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์รสู่วิถีสจุริตชน (กิจกรรมย่อย 7กิจกรรม) 

3. จัดจ้างทำเอกสาร 20,000 คู่มือ,แบบประเมิน,เอกสารประกอบ และรายงานผลการ
ดำเนินการ 

4. วิทยากร 50,000 วิทยากร 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) จำนวน 2 วนั 
2. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รสู่วิถีสจุรติชน 

 รวม 200,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 217 

 

 

โครงการ  พัฒนาการดำเนินงานและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางรัตนาภรณ์  เศษลือ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โทรศัพท ์ 09 8102 1894   E-mail :  kurattana.s@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่  :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ ห่างไกล 
ยาเสพติด มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน       
  3) กิจกรรม 
   4) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพ
ติด และแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการการดำเนินงานและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า 
บุหรี่ ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขึ้น เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลและรายงานข้อมูลในระบบต่างๆ ที่ถูกต้องและมีความชัดเจนในการดำเนินงาน 
             2.2 วัตถุประสงค์ 

             2.2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานสำรวจ/คัดกรองนักเรียน และรายงานในระบบ CATAS และ NISPA 
มีความชัดเจนเป็นปัจจุบัน  

                   2.2.2 เพ่ือให้ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การนำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ 
                    2.2.3 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานด้าน
ยาเสพติดจัดทำฐานข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา 

        2.3  เป้าหมาย 
  คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด   จำนวน  60 คน     

        2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   จำนวน  60 คน 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                             1) สถานศึกษา ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด สามารถดำเนินงานสำรวจ/คัดกรอง
นักเรียน และรายงานในระบบ CATAS และ NISPA ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
                             2) คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การนำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ            
                             3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สถานศึกษา ครู/ผู้รับผิดชอบ มี
ฐานข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา   
                    2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

2.5.3 เชิงปริมาณ 
                               1) ร้อยละ 100 คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด สามารถดำเนินงานสำรวจ/คัดกรอง
นักเรียน และรายงานในระบบ CATAS และ NISPA ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
                               2) ร้อยละ 90 คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ    
                     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
         1) คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด สามารถดำเนินงานสำรวจ/คัดกรองนักเรียน และ
รายงานในระบบ CATAS และ NISPA ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
                               2) ครู/ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การนำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        2.6.1 คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด สามารถดำเนินงานสำรวจ/คัดกรองนักเรียน และรายงานใน
ระบบ CATAS และ NISPA ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
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         2.6.2  คร/ูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการ
นำเข้าข้อมูลในระบบต่างๆ          

         2.6.3 สพม.รอ สถานศึกษา ครู/ผู้รับผิดชอบ มีฐานข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
เหล้า บุหรี่ในสถานศึกษา 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

              นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มิถุนายน - กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  25,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ    25,000 25,000 

รวม    25,000 25,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน 7,000 - ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 4,000 บาท 
- พิธีเปิดการอบรม  จำนวน 3,000 บาท 

2 ค่าใช้สอย 16,000 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม
และกรรมการฯ  จำนวน 80 คนๆละ 200 บาท 

3 ค่าวัสด ุ 2,500 - ค่าจัดทำเอกสาร  100 เล่มๆละ 25 บาท 

    
 

  
รวม 25,000  
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โครงการ  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางรัตนาภรณ์  เศษลือ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์  09 8102 1894    E-mail :  kurattana.s@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 (1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยา 

เสพติด มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่  :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                    -การบรรลุเปา้หมายตามแผนแม่บทฯ :นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยา 
เสพติด มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
             1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน       
  3) กิจกรรม 
   4) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบาย 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ  และอยู่รวมกันในสังคมโลก
ได้อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยบูรณาการกับวิชาการของลูกเสือเพ่ือปรับใช้ตามหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล และการจัดกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม โดนเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๓ ด้าน คือ ยึดมั่น
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 



แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ | 221 

 

 

๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม    
    เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมโดยการสำรวจและค้นหานักเรียนที่มีความเสี่ยง/เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเพ่ือการดูแลช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ือ
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในการใช้และการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด    
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินโครงการฯ ตามแนวการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
             2.2 วัตถุประสงค์ 

             2.2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด   
                   2.2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  และร่วมกันต้านภัย

ยาเสพติด  
                     2.2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครองได้ 

        2.3  เป้าหมาย 
   ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนใน 7 สหวิทยา
เขต จำนวน  59 โรงเรียนๆละ 10 คน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด รวม
ทั้งสิ้น 60 โรงเรียน แต่โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.2 ผลผลิต (Output) 

ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนใน 7 สห
วิทยาเขต จำนวน  59 โรงเรียนๆละ 10 คน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด 
รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน แต่โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                             ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
                    2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

      2.5.1 เชิงปริมาณ 
                               ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในการต้านภัยจากยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การป้องกันภัยยาเสพติด 
การดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดทำโครงการ/โครงงาน และภารกิจ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือมีความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด      
                         2.5.2 เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในการต้านภัยจากยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การป้องกันภัยยาเสพติด การดูแล
เยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ การจัดทำโครงการ/โครงงาน และภารกิจลูกเสือ
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ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือมีความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        2.6.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
         2.6.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 
         2.6.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถนำ

ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครองได้  
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

              นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  477,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในค่ายลูกเสือใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

   295,000 295,000 

2. จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน    182,000 182,000 

รวม    477,000 477,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 295,000 โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 59 โรงเรียน (แยก
จัดสรรให้สหวิทยาแต่ละสหวิทยาเขตจัดอบรมเอง) 

2 ค่าจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน 

177,000 
 

โรงเรียนละ 3,000 บาท จำนวน 59 โรงเรียน 

3 เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมค่าย/ 
ติดตามกิจกรรมโรงเรียน 

5,000 นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านการเสริมสร้าง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสังกัด   สพม.
ร้อยเอ็ด 

รวม 477,000  
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โครงการ  อบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางรัตนาภรณ์  เศษลือ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์  09 8102 1894   E-mail :  kurattana.s@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลักธรรม 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่  :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลักธรรม 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน       
  3) กิจกรรม 
   4) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ของกลุ่มคนทำให้ต้องใช้
วิจารณญาณในการตั้งรับกับกระแสสังคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ต้องมีการปรับตัว รู้เท่าทันเพ่ือให้
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ ความ
รุนแรง เกม ยาเสพติด เพศ และอ่ืนๆ  ดังนั้น  ทักษะชีวิต จึงเป็นกระบวน  การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในหมู่เด็กและเยาวชน เพ่ือ
เตรียมพร้อมสำหรับการรู้เท่าทันปัญหาและปรับตัวในอนาคต ทักษะชีวิตจึงเป็นกระบวนการที่พัฒนาทั้งด้านความรู้ 
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ความคิด ทัศนคติ  อารมณ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลที่จะช่วยให้เลือกดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างมี
ความสุข    
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญการส่งเสริมและ
พัฒนา ทักษะชีวิตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพปราศจากปัญหายาเสพติด สามารถปรับตัวและจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  จึงได้จัดโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             2.2 วัตถุประสงค์ 

             2.2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง   
                   2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์และความเครียดได้ 

                     2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
                     2.2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ มีเป้าหมายและมีทิศทางในการดำเนินชีวิต 

        2.3  เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน (ได้จาก
ข้อมูลในระบบ NISPA)     

        2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                           เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน (ได้
จากข้อมูลในระบบ NISPA)    
      2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                             1) เด็ก เยาวชน นักเรียนรับรู้ถึงปัญหา และพิษภัยของยาเสพติด   
                             2) เด็ก เยาวชน นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยวิถีแห่งหลักธรรม   
                             3) เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน   
            2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
                               1) ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง  
                               2) ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยวิถีแห่งหลักธรรม   
                               3) ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน นักเรียนมี ทักษะ มีเป้าหมายและมีทิศทางในการดำเนินชีวิต 
         2.5.2 เชิงคุณภาพ 
           เด็ก เยาวชน นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยวิถีแห่งหลักธรรม  ตลอดทั้งนักเรียนมี ทักษะ มีเป้าหมายและมี
ทิศทางในการดำเนินชีวิต  
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        2.6.1 เด็ก เยาวชน นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง   
         2.6.2  เด็ก เยาวชน นกัเรียนมีสามารถจัดการอารมณ์และความเครียดได้ 
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         2.6.3 เด็ก เยาวชน นกัเรียน มีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยวิถี
แห่งหลักธรรม 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

              นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มิถุนายน - กันยายน 2565         
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  80,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

1. อบรมค่ายทักษะชีวิต    80,000 80,000 

รวม    80,000 80,000 

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับที ่ งบร่ายจ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน 13,800 - ค่าตอบแทนวทิยากร จำนวน 10,800 บาท 
- พิธีเปิดการอบรม  จำนวน 3,000 บาท 

2 ค่าใช้สอย 54,200 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรมและ
กรรมการฯ  2 วัน จำนวน 100 คนๆละ 190 บาท 
- ค่าที่พัก  จำนวน 12,000 บาท 
- ค่าพาหนะกรรมการฯ จำนวน 4,000 บาท  

3 ค่าวัสดุ 12,000 - ค่าจัดทำเอกสาร  100 เล่มๆละ 120 บาท 
รวม 80,000  
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โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ 1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
2. นางสาวเกษรา สุทธิปัญโญ   ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่    โทรศัพท์ 081-5457031   
E-mail moshi371@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

            (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ            
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน มี 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 5. การส่งต่อ 
2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 42,080 คนได้รับการการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 
     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
                       (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

              -เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                         -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                         1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน 
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 5. การส่งต่อ 
                         2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 42,519 คนได้รับ
การการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 
                       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

-แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน  
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 

-เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

mailto:moshi371@gmail.com
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-การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 42,519 คนได้รับการการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อม
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
ห่างไกลจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
นักเรียน 
    1.3 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด 
ดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกระบวนการ    5 ขั้นตอน  คือ  
          1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
          2. การคัดกรองนักเรียน 
          3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
          4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
          5. การส่งต่อ 
          เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความ
มุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2561 
  รวมถึงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและถือเป็นหน้าที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพขึ้น และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ทุ่มเท เสียสละในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืน  

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน    
                     2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทำงานของสภานักเรียนระหว่างกัน 
                    2.2.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนและการให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
                    2.2.4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างปกติสุข  
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   2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน   
          2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                    1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนวและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้การให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แอลกอฮอล์ การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นแก่นักเรียน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
                   2) นักเรียนแกนนำสภานักเรียนทั้ง 60 โรงเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยไปขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 

              3) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพได้รับรางวัลและยกย่องชมเชย 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                   1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอน  คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2. การคัดกรอง
นักเรียน  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  5. การส่งต่อ 
                   2) นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพ
ติด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน  

    2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.3 เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60  
โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอน  คือ 1. การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล  2. การคัดกรองนักเรียน  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา   4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน   
5. การส่งต่อ 

          2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 42,080 คน 
ได้รับการการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน  

2.5.4 เชิงคุณภาพ 
             1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอน  คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัด
กรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  5. การส่งต่อ 
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              2) นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจาก
ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน  

        2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอน คือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรอง
นักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  5. การส่งต่อ 
                    2) นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพ
ติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน  

         2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
           2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบช่วยเหลือนักเรียน/ครูแนะแนวและบุคลากร 

ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
    2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2565 
   2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว  48,800 บาท (สี่หม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. การอบรมเชิงปฎิบัติการค่ายภาวะผูน้ำ    
(สภานักเรียน) 

 /   3,000 บาท 
(ออนไลน)์ 

2. นิเทศ ติดตาม ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนยากจนพิเศษ) 

 /  / 18,000 บาท 
(งบจาก กสศ.) 

3. การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวลัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

  /  งบสพฐ. 

4. การติดตามเยี่ยมบา้นนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อให้คำปรึกษารายบุคคล กบันักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

  /  งบสพฐ. 

5.ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการรับมือกับภัย
รูปแบบใหม่ 

  /  งบสพฐ. (ออนไลน)์ 

รวม   48,800   

   

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ งบรายจ่าย จำนวน
เงิน 

คำอธิบาย 

1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฎิบัตกิารค่ายภาวะผู้นำ(สภา
นักเรียน) 

  
1,800 ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 1,800 บาท 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 3,000 คณะกรรมการดำเนินการฯ จำนวน 15 คนๆ  
ละ200 บาท 

รวม 4,800  
 2 กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนยากจนพิเศษ) 
  

ค่าตอบแทน 3,800 พิธีเปิดการอบรม  จำนวน 2,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 1,800 บาท 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 3,000 คณะกรรมการดำเนินการฯ  จำนวน 15 คนๆ  
ละ200 บาท 

ค่าใช้สอย 11,200 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5 คนๆละ 300 
จำนวน 5 วัน =7,500 บาท 
ค่าพาหนะ 3,000 บาท 

รวม 18,000  
 3. กิจกรรมท่ี 3 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

 
  

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 3,000 คณะกรรมการดำเนินการฯ  จำนวน 15 คนๆ  
ละ 155 บาท 

ค่าตอบแทน 11,200 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5 คนๆละ 300 จำนวน 5 วัน 
=7,500 บาท 
ค่าพาหนะ 3,000 บาท 

ค่าวัสด ุ 1,000 ค่าจัดทำเอกสารคูม่ือการประเมิน 1,000 บาท 
รวม 15,200  

4. กิจกรรมที่ 4 การติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้
คำปรึกษารายบุคคล กบันักเรียนกลุม่เสี่ยง (โครงการพาน้อง
กลับมาเรียน) 

  

ค่าตอบแทน 3,000 ค่าเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการ 5 คนๆละ 120 จำนวน 5 วัน 
=3,000 บาท ค่าพาหนะ 3,000 บาท 

รวม 6,000  
5. ประชุมชี้แจงการบรหิารจดัการรับมือกับภัยรูปแบบใหม ่   

ค่าตอบแทน 1,800 ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 1,800 บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 3,000 คณะกรรมการดำเนินการฯ จำนวน 15 คนๆ  

ละ200 บาท 
รวม 4,800  

 รวมทั้งสิ้น 48,800  
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ  นางเนตรยา  พลสมัคร  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท ์064 -9628224        E-mail   mon272011@gmail.com   
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ 

   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                          โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับนักเรียนตามจำนวนที่
กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการรับ
นักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2565 
                 2) ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                                     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับนักเรียนตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ดำเนินการรับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2565 

             (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวันเรียน / วัยรุ่น 
                     -แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มี 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารภในการแก้ปัญหา 
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-การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ปรับตัวศึกษาและทำงานให้กับผุ้อ่ืนได้ 
อย่างมรประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.3 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน การรับนักเรียน
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  ดังนั้น เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

     2.2 วัตถุประสงค์ 
      - เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
      - เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้
ในแผนการรับนักเรียน 
 2.3  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับนักเรียนตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน 
        เชิงคุณภาพ   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการรับ
นักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2565 
  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                    โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการรับนักเรียนตาม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2565  และตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2565 
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   2.4.2ผลลัพธ์ (Outcome) 
                     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับนักเรียนตามจำนวนที่
กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ   นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน  

60 โรงเรียน ได้ดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขต
พ้ืนที่บริการ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ     นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่เรียนทุกคน และ 
จำนวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            2.61. โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                    2.6.2.โรงเรียนในสังกัดรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ตามจำนวนที่
กำหนดไว้ในแผนการรับนักเรียน  
               2.6.3. ปัญหาการออกกลางคันลดลง 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
             นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่เรียนทุกคน และจำนวนนักเรียน
ออกกลางคันลดลง 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม  2564 - เมษายน  2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  18,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

 

จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 1/2564  

 3,700    

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  2,000    

ตรวจติดตามการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสงู   11,300   

สรุปและรายงานผล    1,000  

รวม  5,700 11,300 1,000 18,000 
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โครงการ การดำเนนิงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางเนตรยา  พลสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท ์064 -9628224    E-mail mon272011@gmail.com   
ส่วนที ่1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

  (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัด
ร้อยเอ็ด  คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ให้ได้ขนาดละ 1 คนคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 

         1.2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัด
ร้อยเอ็ด  คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ให้ได้ขนาดละ 1 คนคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
 (2 )แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

-แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน การเงิน  
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 

-เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน การแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผุ้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

-การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด  คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คนคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
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 1.3 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ.  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง ประเด็นการประเมินให้มีความกระชับ และ
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมินปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มี
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือให้โรงเรียนใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการ
ประเมิน มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา จึงได้ปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียน 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  ก่อนส่งผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงาน
การคัดเลือกระดับจังหวัดดำเนินการต่อไป นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึง
จัดให้มีโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี
การศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความ
โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
        2.2 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาดีเด่น  
        2.3 เพ่ือกระตุ้นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.3  เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
       - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       - สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุก
สังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด   
    เชิงคุณภาพ 
       - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
    - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
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2.4.1 ผลผลิต (Output) - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน  - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 

   2.4.2ผลลัพธ์ (Outcome) - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุก
สังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด   - สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด   
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

        - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
        - สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุก
สังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด   

      2.5.2 เชิงคุณภาพ 
       - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
    - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
        2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
                      2.6.2 นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการ 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
                      2.6.3 สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
    2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  - คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 คน 
                  - คัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ให้ได้ขนาดละ 1 แห่ง 
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ     เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 
          2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 10,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 

ประชุมคณะกรรมการ - 1,000 - - 1,000 
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

- - 7,000 - 7,000 

สรุปผลการประเมิน - - - 2,000 2,000 

รวม - 1,000 7,000 2,000 10,000 
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โครงการ   ส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ผู้ติดต่อประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางเนตรยา  พลสมัคร   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
โทรศัพท์ 064 -9628224     E-mail  mon272011@gmail.com   
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 
  2)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
  2)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  3) กิจกรรม 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี   
  2) เป้าหมายรวมที่. 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  
            1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

1.6 แผนระดับท่ี 3(ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) สพฐ. 
2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เพ่ือกระจาย
โอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมนักเรียนโครงการนี้ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 จากการที่หน่วยงานระดับนโยบายได้ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้
ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ถูกต้องเหมาะสมให้กับเด็ก ทำให้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ให้
โควตานักเรียนโครงการนี้เพ่ิมขึ้น นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสแก่นักเรียนที่ทำความดี มี
คุณธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมากข้ึน 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และเพ่ิมโอกาสให้
นักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพและความถนัด จึงจัดทำโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.2 วัตถุประสงค์ 
                 2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก 
สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด และครูแนะแนวในสังกัดเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกเด็กดีมีคุณธรรมเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานกับเครือข่ายที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
              2.2 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ และได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
              2.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
ชุมชน สถานศึกษา และประเทศชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามคณะ สาขาที่ตนถนัด 
              2.4. เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียน
จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

 2.3  เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  52 โรงเรียนเข้า
ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  MOU  ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก 
       2. ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 60 คน 
       3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 
       เชิงคุณภาพ 
       1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  สถาบันพระบรม 
ราชชนก สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนได้ตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และนักเรียนมีความรู้ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ( TCAS ) และนักเรียนในสังกัดได้เข้าเรียนตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
           2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) เพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ิมข้ึน 
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการได้ประสานความ
ร่วมมือกันในการสร้างเด็กดีให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึ งการทำความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                 1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  สถาบันพระบรมราชชนก 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ตาม
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ศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน และนักเรียนมีความรู้ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ( TCAS ) และนักเรียนในสังกัดได้เข้าเรียนตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
                 2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) เพ่ือสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ิมข้ึน 
              3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการได้ประสาน
ความร่วมมือกันในการสร้างเด็กดีให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทำความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

      2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  52 
โรงเรียนเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  MOU  ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก 
               2. ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 60 คน 
               3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

                   1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  52 
โรงเรียนเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  MOU  ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก 
               2. ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 60 คน 
               3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  สถาบันพระบรม
ราชชนก สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และครูแนะแนวสามารถแนะแนวการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนได้ตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และนักเรียนมีความรู้ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ( TCAS ) และนักเรียนในสังกัดได้เข้าเรียนตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
                 2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) เพ่ือสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ิมข้ึน 
              3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการได้ประสาน
ความร่วมมือกันในการสร้างเด็กดีให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทำความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
        2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                   
                1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก และสถาบัน 
อาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดสรรโควตาสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและความถนัด 
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         2. ครูแนะแนว สามารถแนะแนวการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียน และมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการเตรียมนักเรียนเพื่อให้มีโอกาสในการได้รับการคัดเลือก 

         3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม 
เป็นที่ประจักษ์ สามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานและได้รับโอกาสในการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามคณะ/
สาขาที่ต้องการ 
          4. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้มีแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) ที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
           5. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
มากขึ้น 
   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 52 โรงเรียน
เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  MOU  ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก 
               2. ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จำนวน 60 คน 
               3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 – เดือน สิงหาคม 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 15,300 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 

ไตรมาสที่ 

2/2565 

ไตรมาสที่ 

3/2565 

ไตรมาสที่ 

4/2565 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ท่ีไดร้ับการจดัสรรโควตา
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้นักเรียนในสังกัดทราบ 
2.การตรวจสอบเอกสาร กลั่นกรองคุณสมบตัิและ
คัดเลือก นักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการเด็กดมีีที่เรียน 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันปกติ)  
จำนวน 10 คน x 3 วัน x 4 ช่ัวโมง x 60 บาท 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุด)  
จำนวน 10 คน x 2 วัน x 9 ช่ัวโมง x 45 บาท 
3. จัดส่งผลการคดัเลือกฯ เอกสารหลักฐานของนักเรียน
ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองคณุสมบัติและการ
คัดเลือก ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการฯ  
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครูแนะแนวหรือ
คณะกรรมการดำเนินการคดัเลือกในสังกัด 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7,200 
 

8,100 
 
 
 
 

ธันวาคม 2564  
-  
สิงหาคม 2565 

รวม 
 

  15,300 15,300 
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิต
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์กล
ยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งมีท้ังงบประมาณในส่วนของกลุ่มงานต่างๆ ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในสังกัด  

2. งบประมาณดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณปี 2565  สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้จาก Best Practice  ที่ปรากฏหรือปฏิบัติแล้วเป็นเลิศ และประสบ
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สามารถให้หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอื่น นำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้
เพ่ือให้การดำเนินงาน ผลงาน ประสบความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับ 

3. งบประมาณดำเนินงานสำหรับสถานศึกษา เช่น เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดสรรให้สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนดีประจำตำบล 
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีได้รับ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 

1. การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

2. การสื่อสารทิศทางองค์กรทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาให้บุคลากรทุก
ระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

3. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองพร้อมกำหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  

4. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา และจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
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แผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งสู่
เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน  

5. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล เพ่ือให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดย

ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณะ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8. นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้างกระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง  

และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผน 

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความ 

ก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี สู่สาธารณชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2565) 
พฤศจิกายน 2565 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณได้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
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คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ที่  408/ ๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
.............................................................................. 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   หมวด 3          
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการ
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 วรรคแรก ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรที่จะต้องใช้  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น          
กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 , สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตลอดจนสนองตอบปัญหาอุปสรรค 
และความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา อาศัยอำนาจตามความใน 
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

๑.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด                               ประธานกรรมการ 
2.  นายธนา  โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการ สพม.รอ รองประธานกรรมการ 

3.  นายยอดรัก  บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพม.รอ รองประธานกรรมการ 

4.  นายวงศกร  ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการ สพม.รอ รองประธานกรรมการ 
5.  นางศุภวรรณ  อดกลั้น    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                            กรรมการ 
6.  นายอุพิษ  เหมือนทอง            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             กรรมการ 
7.  นางสาวธาริณี   มลารวม        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             กรรมการ 
8.   นายพรมมา  พันธภิบาล     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                           กรรมการ 
9.   นางปัทมพร  อารีเอื้อ    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
10.  นางรุ่งโรจน์ วิสุงเร             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์                       กรรมการ 
11.  นายจำนงค์   ร่มเย็น              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี     กรรมการ 
12.  นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    กรรมการ 
13. นางมธุวลี  จันโทมุข       ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
14. นางพิศมัย  หาญอาษา      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ/เลขานุการ 
15. นายปฐมชัย  เปรมปรีดิ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายสุรชาติ  ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางนิสารัตน์.... 
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18. นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาววิไลพร  ผดุงกิจ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ     
17. นางลักขนา  คณาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
วิเคราะห์งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวน และกำหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดกรอบรายละเอียดการจัดทำและพิจารณา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแผนสู่การปฏิบัติแก่
ผู้เกี่ยวข้อง  

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   1   ธันวาคม  พ.ศ.  2564   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


