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   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ  คือ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส า เร็จของ 
ภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จนส าเร็จไปด้วยดี 
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สำรบัญ              ข
                    

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐำนและสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              1 
 

ส่วนที่ 2 นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ      17 
 

ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9    28 
 

ส่วนที่ 4 รำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยส ำคัญตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    41 
 

ส่วนที่ 5 รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564     46 
 

โครงการนโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย (5 โครงการ)  ดังนี้         
1.1 พัฒนำควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ     58 
1.2 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ ำปี 2564       64 
1.3 เยำวชนคนดีศรี สพม.9           67 
1.4 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ        70 
1.5 ควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์ (Cyber Security)         76 
 

โครงการนโยบายที่ 2 ด้านโอกาส (5 โครงการ)  ดังนี้ 
2.1 งำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 70  ปีกำรศึกษำ 2564    79 
2.2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร     83 
2.3 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ        86 
2.4 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม         96 
2.5 แนะแนวอำชีพเพ่ือกำรศึกษำต่อ ประจ ำปี 2564        100 
 

โครงการนโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ (26 โครงการ)  ดังนี้      
3.1 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  103 
3.2 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ      108 
      โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สพม.9       
3.3 กำรขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยื่น SDGs      113 
3.4 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี สพม.9 ประจ ำปี 2564    119 
3.5 สภำนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปี 2564    122 
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                    หน้า 
3.6 เสริมสร้ำงควำมรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และกฎหมำยทั่วไป       125 
 

3.7 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงภำษำ  128 
      ด้วยกระบวนกำรคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS  ฯ 
 

3.8 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร   133 
      ภำษำอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐำน” 
 

3.9 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษต่ำงประเทศ ภำษำที่ 3 ส ำหรับ   136 
      ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศสู่กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฯ 
 

3.10 ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์    141 
        วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ตำมสมรรถนะกำรสอบ PISA 
 

3.11 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่  สพม. 9    146 
 

3.12 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพ่ือพัฒนำโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ      150 
 

3.13 กำรสร้ำงข้อสอบระดับคิดวิเครำะห์และกำรจัดท ำคลังข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   154 
        ทำงกำรเรียนของนักเรียน สพม.9 
 

3.14 ส่งเสริม พัฒนำควำมสำมำรถของครูในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ   157 
        และควำมสำมำรถในจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) 
 

3.15 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education    162 
        สอนอย่ำงไรให้เป็น Active Learning ตำมมำตรฐำนสำกล 
 

3.16 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำศิลปะ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สังกัด สพม.9  166 
 

3.17 พัฒนำศักยภำพครูเพ่ือกำรแนะแนวอำชีพ/กำรศึกษำต่อ ในสถำนศึกษำและพัฒนำ   170 
        ผู้เรียนตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ทวิศึกษำ 
 

3.18 ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สพม. เขต 9   174 
 

3.19 อบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564   177 
 

3.20 ก้ำวทันสื่ออย่ำงมืออำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564      180 
 

3.21 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล        183 
 

3.22 กำรอบรมให้ควำมรู้กำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ.     196 
        ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560    

3.23 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  199 
 

3.24 กำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  203 
 

3.25 เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูฯ  208 
 

3.26 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมระสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน     213 
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โครงการนโยบายที่  4 ด้านประสิทธิภาพ (13 โครงการ)  ดังนี้      
4.1 พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศศูนย์พัฒนำวิชกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  216 
      /กิจกรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 

4.2 พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 9  222 
     ประจ ำปี 2564 
 

4.3 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง และพัฒนำ   225 
     ผู้ตรวจสอบภำยใน ของ สพม.9 
 

4.4 ต้นแบบสถำนศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีที่เป็นเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้   229 
 

4.5 อบรมพัฒนำสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรเงินบัญชี และพัสดุ       232 
 

4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์    236 
      ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

4.7 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9     241 
 

4.8 พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ        249 
 

4.9 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก  252 
      ด้วยระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

4.10 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     257 
 

4.11 วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศและกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   262 
        ยกก ำลัง 2 สหวิทยำเขตสำมัคคีมุขมำตย์  สพม. 9 
 

4.12 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (กตปน. สพม.9)       265 
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ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศ ณ วันที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวั ด
สุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีศูนย์
ประสานงาน ตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2561  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบายพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เพ่ิม (10) ตามฉบั บที่ 2 ไว้
ดังต่อไปนี้  
 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี 
- ชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417 และโทรสาร 
035 - 535418, 035 – 536251 Website : www.mathayom9.go.th   มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
61 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และในจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน  
 

จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ าสุพรรณบุรีหรือแม่น้ าท่าจีน 
ไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจดใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางรถยนต์ 107 กิโลเมตร 
และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 
10 อ าเภอ 110 ต าบล 997 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathayom9/
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กำรปกครองและประชำกร 

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริห ารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น  กำรบริห ำรรำชกำรส่ วนภู มิภ ำค   แบ่ งเขตการป กครอง
ออกเป็น  10  อ าเภอ  110  ต าบล และ  1007  หมู่บ้าน   โดยมีอ าเภอดังนี้ 
ที ่ อ ำเภอ มีพื้นที่ จ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
1 เมืองสุพรรณบุรี 540.917   ตำรำงกิโลเมตร 19 123 
2 ดอนเจดีย์ 252.081   ตำรำงกิโลเมตร 5 48 
3 ด่านช้าง 1,193.599 ตำรำงกิโลเมตร 7 93 
4 เดมิบางนางบวช 522.330   ตำรำงกิโลเมตร 13 119 
5 บางปลาม้า 481.298   ตำรำงกิโลเมตร 17 127 
6 ศรีประจันต ์ 180.986   ตำรำงกิโลเมตร 9 64 
7 สองพ่ีน้อง 750.381   ตำรำงกิโลเมตร  14 140 
8 สามชุก 355.917   ตำรำงกิโลเมตร  7 68 
9 หนองหญ้าไซ 420.209   ตำรำงกิโลเมตร  6 64 

10 อู่ทอง 630.29     ตำรำงกิโลเมตร  15 151 
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ค ำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
              “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้ึนชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง 
                รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง” 
 

จังหวัดสุพรรณบุรีก าหนดเป้าประสงค์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม        

และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
     (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภค และ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
     (1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สู่ความยั่งยืน 
     (1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง  
     (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
     (1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
     (2) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน   
     (3) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
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จังหวัดนครปฐม 
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนในที่ราบลุ่ม 

ภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิป
ดา มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศเป็นอันดับที่ 
62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทาง
ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
    และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย  
    จังหวัดนนทบุรีและเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
    อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
    และอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน ส าหรับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 
17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 94 แห่ง   

 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัด  

"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น   
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน" 
 

กำรปกครองและประชำกร 
การปกครองจังหวัดนครปฐมแบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน ส าหรับการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 4 แห่ง  เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง โดยมี7 อ าเภอดังนี้ 

1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอก าแพงแสน 
3. อ าเภอนครชัยศรี 
4. อ าเภอดอนตูม 
5. อ าเภอบางเลน 
6. อ าเภอสามพราน 
7. อ าเภอพุทธมณฑล 
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กำรบริหำรรำชกำร     
  จังหวัดนครปฐมแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
    1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจ านวน 66 หน่วยงาน เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ จ านวน 48 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 4 
หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระจ านวน 14 หน่วยงาน 
       2.  ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจ านวน 32 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรมอ่ืน ๆ จ านวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน ระดับอ าเภอแบ่ง
ออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 904 หมู่บ้าน 
               3.  ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ ง 
เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 18 แห่ง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 93 แห่ง 
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สถานที่ตั้งของส านักงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ชั้น 3 
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนำท  ต ำบลสนำมชัย   
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์  035-535417   โทรสำร  035-535418 
 

มีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย   
เลขที่ 117/2  ถนนเทศำ  ต ำบลพระปฐมเจดีย์  อ ำเภอเมือง   

จังหวัดนครปฐม  73000 
โทรศัพท์  034-272596   โทรสำร  034-272597 
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นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี 

สถำนศึกษำในสังกัด สพม.9 
(สุพรรณบุรี - นครปฐม) 

 

61 โรงเรียน โรงเรียน  

       รวม 2 จงัหวัด 
มีจ ำนวนนักเรียนชำย    32,745 คน 
มีจ ำนวนนักเรียนหญงิ   38,403 คน 

รวมทั้งสิ้น                 70,487 คน 

มีจ ำนวนห้องเรียน       2,086   ห้อง 

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ ำนวน    32  โรงเรียน 

มีจ ำนวนนักเรียนชำย    15,209 คน 
มีจ ำนวนนักเรียนหญิง   19,204 คน 
รวมทั้งสิ้น                 34,233 คน 
มีจ ำนวนห้องเรียน         1,008 ห้อง 

โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 
มีจ ำนวน    29  โรงเรียน 

   มีจ ำนวนนักเรียนชำย    16,875 คน 
   มีจ ำนวนนักเรียนหญิง   19,379 คน 
   รวมทั้งสิ้น                 36,254 คน 
   มีจ ำนวนห้องเรียน       1,078  ห้อง 
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61 โรงเรียน 

     รวม 2 จังหวัด 
มีผู้บริหำร          178             คน 
ครูผู้สอน           3,690           คน 
พนักงำนรำชกำร      80           คน 
รวมมีผู้บริหำรและครู  3,947     คน 

ผู้บริหำรและครูในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ ำนวนผู้บริหำร     91    คน 
มีจ ำนวนครูผู้สอน  1,766   คน 
พนักงำนรำชกำร        55  คน 
รวมทั้งสิ้น           1,912   คน 

ผู้บริหำรและครูในจังหวัดนครปฐม 
  มีจ ำนวนผู้บริหำร        87    คน 
  มีจ ำนวนครูผู้สอน    1,924    คน 
  พนักงำนรำชกำร         25    คน 
  รวมทั้งสิ้น             2,036    คน 

ผู้บริหำรและครูในสังกัด สพม.9 
(สุพรรณบุรี - นครปฐม) 
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แบ่งขนำดของโรงเรียนในสังกัด สพม.9 

 

ขนำดใหญ่พิเศษ 
2,500 ข้ึนไป 10  โรงเรียน 

 

สุพรรณบุรี  4 โรงเรียน 
 1. สงวนหญิง             3. อู่ทอง 
 2. กรรณสูตศึกษำลัย    4. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 

นครปฐม  6 โรงเรียน 
  1. มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน       4. วัดไร่ขิงวทิยำ 
  2. สิรินธรรำชวิทยำลัย              5. พระปฐมวทิยำลัย 
  3. กำญจนำภิเษก ฯ  นครปฐม    6.รำชินีบูรณะ   
         

 

 

ขนำดใหญ่ 
1,500-2,499 

 

10  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  5 โรงเรียน 
 1. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
 2. สำมชุกรัตนโภคำรำม 
 3. ธรรมโชตศิึกษำลัย 
 4. บำงปลำม้ำ “สูงสมุำรผดุงวิทย์” 
 5. กำญจนำภิเษก ฯ สุพรรณบุรี 

นครปฐม  5 โรงเรียน 
  1. วัดห้วยจรเข้วิทยำคม 
  2. คงทองวิทยำ 
  3. ก ำแพงแสนวิทยำ 
  4. ศรีวิชัยวิทยำ 
  5. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ
ฯ 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขนำดกลำง 
500 – 
1,499 

18  โรงเรียน 

 

ขนำดเล็ก 
499 ลงไป 

23  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  12 โรงเรียน 
 1. ทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ 
 2. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 
 3. หรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 
 4. บำงแม่หม้ำยฯ 
 5. ทุ่งแฝกพิทยำคม 
 6. วังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี 
 7.  หนองวัลย์เปรียงวิทยำ 
 8.  บ่อกรุวิทยำ 
 9.  บ่อสุพรรณวิทยำ 
10. สรวงสุธำวิทยำ 
11. บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
12. สระยำยโสมวิทยำ 
 
11. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
นครปฐม  11 โรงเรียน 

  1. พลอยจำตุรจินดำ 
  2. แหลมบัววิทยำ 
  3. ปรีดำรำมวิทยำ 
  4. สถำพรวิทยำ 
  5. เพิ่มวิทยำ 
  6. บัวปำกท่ำวิทยำ 
  7. บำงหลวงวิทยำ 
  8. งิ้วรำยบุญมีรังสฤษดิ์ 
  9. บ้ำนหลวงวิทยำ 

  10.อุบลรัตรำชกัญญำฯ 

  11. สระกะเทียมวิทยำคมฯ 

สุพรรณบุรี  11 โรงเรียน 
1. สระกระโจมโสภณพิทยำ     6. ด่ำนช้ำงวิทยำ 
2. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข    7.บำงลี่วิทยำ 
3  บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5     8. อู่ทองศึกษำลัย 
4.  ดอนคำวิทยำ                9. ตลิ่งชันวิทยำ 
5.  สวนแตงวิทยำ              10. หนองหญ้ำไซวิทยำ 
6.  ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 11. สองพี่น้องวิทยำ 

 นครปฐม  7 โรงเรียน 
  1. ศำลำตึกวิทยำ 
  2. พระปฐมวิทยำลัย 2 ฯ 
  3. บำงเลนวิทยำ 
  4. โพรงมะเดื่อวิทยำคม 
  5. ภัทรญำณวิทยำ 
  6. สำมพรำนวิทยำ 
  7. ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัยฯ 
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กำรแบ่งสหวิทยำเขตส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ให้มีอ านาจหน้าที ่ 
     1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
     2. ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 
     3. จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต    
     6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 
     7. เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้าน
บริหารท่ัวไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
มัธยมศึกษาสู่สากล 
     8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ 
     9. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
แบ่งออกเป็น  8  สหวิทยำเขต 

1. สหวิทยำเขตนเรศวร (จ.สุพรรณบุรี) 
1.1 โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง 
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบรุี 
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏรร์ังสฤษดิ ์
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2 
1.8 โรงเรียนบางปลามา้”สูงสมุารผดุงวิทย์” 

2. สหวิทยำเขตพุเตย (จ.สุพรรณบุรี) 
     2.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
     2.2 โรงเรยีนธรรมโชติศึกษาลัย 
     2.3 โรงเรยีนทุ่งคลีโคกช้างวทิยา    
     2.4 โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 7 
     2.5 โรงเรยีนบ่อกรุวิทยา 
     2.6 โรงเรยีนด่านช้างวิทยา 
     2.7 โรงเรยีนหนองหญ้าไซวิทยา 
 

3. สหวิทยำเขตทวำรวดี (จ.สพุรรณบุรี) 
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบางลีว่ิทยา 
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3.5 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยา 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  

4. สหวิทยำเขตสุพรรณกัลยำ (จ.สุพรรณบุร)ี 
4.1  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
4.2  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
4.3  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคค ี

    4.4  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” 
4.5  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
4.6  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
4.7  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

    4.8  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
 

5. สหวิทยำเขตพิมำนปฐม (จ.นครปฐม) 
    5.1 โรงเรียนวัดห้วยจระเขว้ิทยาคม 
    5.2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

         5.3 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
         5.4 โรงเรียนวัดพระปฐมวิทยาลัย 
         5.5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
         5.6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
         5.7 โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย 2 ฯ   

6. สหวิทยำเขตอภิรมย์ฤดี (จ.นครปฐม) 
    6.1  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
    6.2  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    6.3  โรงเรียนคงทองวิทยา 
    6.4  โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
    6.5  โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา 
    6.6  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

6.7  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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7.สหวิทยำเขตวชัรีรมยำ (จ.นครปฐม) 
        7.1 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
        7.2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
        7.3 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
        7.4 โรงเรียนปรีดารามวิทยา 
        7.5 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ ์
        7.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
        7.7 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
        7.8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

8.สหวิทยำเขตสำมัคคีมุขมำตย์ (จ.นครปฐม) 
   8.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   8.2 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 
   8.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 
         ศาลายาฯ 
   8.4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
   8.5 โรงเรียนสถาพรวิทยา   
   8.6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
   8.7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา  

 
ศูนย์พฒันำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
สถำนที่ตั้งศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            โรงเรียนบางปลาม้า”สุงสุมารผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์       โรงเรียนบางลี่วิทยา 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
11. ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     โรงเรียนอู่ทอง 

 
สถำนที่ตั้งศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จังหวัดนครปฐม 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์     โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 

       ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 
 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
                           ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
               ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 57.22 55.14 + 2.08 

ภาษาอังกฤษ 33.68 33.25 - 0.43 

คณิตศาสตร์ 28.41 26.73 + 1.68 

วิทยาศาสตร์ 30.33 30.07 + 0.26 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
                ปีการศึกษา 2562 

 
  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกวาระดับประเทศในทุกรายวิชาไดแก รายวิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวา
ระดับประเทศมากที่สุด (57.22) และวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศนอยที่สุด (28.41) 
 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
                                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 
 
ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
               ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ผลต่าง 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.94 42.21 +1.73 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.78 35.70 +1.08 
ภาษาอังกฤษ 28.87 29.20 -0.33 
คณิตศาสตร์ 26.25 25.41 +0.84 
วิทยาศาสตร์ 29.20 29.20 0 

 
แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
                 ปีการศึกษา 2562 
 

   

  จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
และวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ มากที่สุด (43.94) วิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (26.25) แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศ 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ผลคะแนน ITA สมพ.9 (คะแนนเฉลี่ยภำพรวม) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
86.86 88.42 94.89 95.32 

 อันดับที่ 48 อันดับที่ 8 30 
 

โดยประเมินจำกตัวชี้วัด 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ-
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
 

ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) มีรำยละเอียด ดังนี้ 
มำตรฐำน (สรุปภำพรวม) คะแนน ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (สรุปภาพรวม) 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ 
ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด 
ค่ำเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

นโยบายที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์แลของชาติ 4.50 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                  ของประเทศ 

1.00 ปรับปรุง 

นโยบายที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.50 ดีมาก 
นโยบายที่ 4 : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                  กับสิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                   4.50 ดีเยี่ยม 
 

ค่ำเฉลี่ยรวม 
 

 

4.00 
 

ดีมำก 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ ในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 
หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 
1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยการศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 
2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  นี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน 
โดย ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ตามพระราชบัญญัติการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลา
และรายการท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
 
กรอบแนวคิด (แผนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่
ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา ที่ต้อง
น าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษา
ของประชาชน ในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
    1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
    1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
รา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
    1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
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   1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
   1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา 
รฐัต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน  
   1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ใน
การศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
   1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
        1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
        1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  
        1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิช าชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่ าตอบแทน ที่เหมาะสม กับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผู้
ประกอบวิช าชีพครู  
        1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับช าติและระดับพื้นที 
 
2. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเทา่เทียม และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมช าติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบก ารบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพัน
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การ
สร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) ก ารบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
4. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่างๆ โดย
การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อม
ล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้าน
สังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยม ี6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่ เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  
เพ่ือธ ารงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งช าติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งช าติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมแีผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบ  
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษา
ความม่ันคงดา้นอ าหารและน้ า 19) การรักษาความม่ันคงดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  
  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช า น ายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในก ารบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก ่1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประช าชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
แล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประช าชน และการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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8. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ กระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564 เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษ
ที่ 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8และมาตรา 12แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง ระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอยา่งคุม้ค่า เพ่ือมุง่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ 
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งระบวนการ 
จัดทางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จา่ยอยา่งคุม้ค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดย 
มุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้ สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งใหค้รอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
  1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
       1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   -จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแหง่ชาติ 
   -ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ 
จาเป็นของกลุ่มเปา้หมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที ่
   -พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
   -พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้าง 
อาชีพ อาท ิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
       1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   -จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ 
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   -ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาท ิอาชีพที่เหมาะสม 
รองรับสังคมสูงวัยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สิน
ค่าออนไลน์ระดับต าบล 
   -ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุม่ชนชายขอบ และแรงงานต่างดา้ว) 
   -พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
   -พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของ 
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
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   -พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม 
ในการ ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   -พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เขา้ใจ เขา้ถึงพัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   -เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน คร ูและสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
   -ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลายเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการตอ่ยอดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
    -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   -พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   -ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   -ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ารอ่งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ 
เหลื่อมล้ า ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
  5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   -เสริมสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ดา้นสิ่งแวดล้อม 
   -ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
  6. กำรปรับดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
   -ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี 
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

24 

   -ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   -สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   -พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   -พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
   -สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่าง 
อิสระและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   -จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   -ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
   -ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ าซ้อน 
   -ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่
กำรปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
   -กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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๙. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสอนงต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนังถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2564 ดังนี้ 
  1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
   1.1 พัฒนากลไก รูปแบบ มาตรการ แนวทางการปูองกัน แก้ไขปัญหา และการดูแลช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟ ูด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัย 
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้ำนโอกำส 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็ก ทุกคนม ี
พัฒนาการที่ด ีทั้งรา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย  
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เท่าเทียม       
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้ำนคุณภำพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ใน 
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกตอ้งตอ่บ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตา่งประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาตอ่เพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา โรงเรียน
ขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กประเภทอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สรุปควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
  มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ไดแ้ก่ 
  แผนระดับที ่1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน 
ต่าง ๆ ใหส้อดคล้องและบูรณาการกัน 
  แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
  แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศ 

แผนระดับที่ 1 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

 
แผนระดับที่ 2 

 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

 

แผนควำมม่ันคงแห่งชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

 
แผนระดับที่ 3 

 

แผนปฏิบัติกำร 
 

นโยบำยรัฐบำล 
 

 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 

 
 

           

     แนวทางการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ภายใต้การน าของ นางนิ
สา บรรจงการ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
2  จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี  32 โรงเรียน และจังหวัดนครปฐม 29  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  61 
โรงเรียน  ได้ยึดหลักการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ และยึดความ
อิสระคล่องตัวในการท างานส าหรับ รอง ผอ.สพม. และ ผอ.กลุ่ม  รวมถึงการกระจายอ านาจผ่านเครือข่าย  และ
ได้ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 2 จังหวัด  เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด  เครือข่ายสหวิทยาเขต  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และคณะกรรมการที่ปรึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือน าองค์การไปสู่เป้าหมาย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  โดยได้เชื่อมโยงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับนโยบาย ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์กำรบริหำรงำนสู่ควำมส ำเร็จ
ควำมส ำเร็จ 

วิสัยทัศน์ “ สพม.9 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมุ่งพฒันำคุณภำพผู้เรียนสู่สังคมสำกล               
   บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย (ควำมงำม ควำมดี มปีระโยชน์)” 

กรอบแนวคิด                                                                                         
โรงเรียนเป็นฐำน กำรมสี่วนร่วม รวมกลุ่มสัมพันธ์                                                   

สร้ำงสรรค์ PDCA ทุ่มเทธรรมำภิบำล ประสำนทักษะน ำ เลิศล้ ำนวัตกรรม 

 

(Vision) 
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พันธกิจ (Missions)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและ

การจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่องสามารปฏิบัติหน้าที่ 

ได้ตามมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและมีเครือข่ายทางวิชาการในการยกระดับ คุณภาพครู 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 
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นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้แก่ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
2. ด้ำนโอกำส 
3. ด้ำนคุณภำพ 
4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ภายใต้ MODEL 
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ตำรำงนโยบำย เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

1.ด้ำนควำมปลอดภัย 
เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.1 พัฒนากลไก รูปแบบ 
มาตรการ แนวทางการปูองกัน 
แก้ไขปัญหา และการดูแลช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู ด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า 

1. พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 

2. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ประจ าปี 2564 
 

3. เยาวชนคนดี สพม.9 
 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
5. ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber 
Security) 

 
 
 
 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

- กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 

 
2.ด้ำนโอกำส 

เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการ
ศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็ก ทุกคนมี
พัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้เหมาะสมกับวัย  

-  
 
 
   
 

2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา
เพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 

- กลุ่มส่งเสริมการ 
  จัดการศึกษา 
 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

32 

เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียม     

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการ
สอนวิชาเพศวิถีศึกษาบูรณาการ 
 
 
3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

- กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 
- กลุ่มส่งเสริมการ 
  จัดการศึกษา   
 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 
 
 
5. แนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 
2564 

- กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 
- กลุ่มส่งเสริมการ 
  จัดการศึกษา 
 

 
3. ด้ำนคุณภำพ 

เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง  

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 
 

3. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยื่น SDGs 
 

4. ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2564 
 

5. สภานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2564 
 

6. เสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายทั่วไป 
 

 
 
 
   
   - กลุ่มนิเทศติดตาม 
     และประเมินผลฯ 
 
 
 
 
 
  - กลุ่มส่งเสริมการ 
    จัดการศึกษา 
 
 
 

- กลุ่มกฎหมายและคดี 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษา-ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

7.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ  
ACTIVE LEARNING สู่การสร้างนวัตกรรมทาง 
ภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 STEPS (USING ACTIVE LEARNING 
IN THE EFL CLASSROOM TO DESIGN 
ENGLISHLANGUAGE INNOVATION 
THROUGH GPAS 5 STEPS)  
 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ 
CEFR เป็นฐาน” 
 

9. การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการ 
เรียนรู้ภาษต่างประเทศ ภาษาที่ 3 ส าหรับ 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สู่การพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

10. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตามสมรรถนะ 
การสอบ PISA 

 
 
 
   
 
 
 
 
     
    - กลุ่มนิเทศติดตาม 
      และประเมินผลฯ 
      

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่จาเป็นในแตล่ะระดบั จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
จริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสมดุลทุกดา้น สง่เสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหปุัญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

11. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศของ
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

12. โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศ 
 

13. การสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์และ
จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สพม.9 

     
 
 
     - กลุ่มนิเทศติดตาม 
      และประเมินผลฯ 
 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะใน
การปฏิบัติหนา้ที่ไดด้ี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

14. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
และความสามารถในจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(ACTIVE LEARNING) 
 

15. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education 
สอนอย่างไรให้เป็น Acive Learning ตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
     - กลุ่มนิเทศติดตาม 
      และประเมินผลฯ 
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เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
3.4 (ต่อ) 16. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ ปีงบประมาณ 2564 สังกัด  
สพม.9 
 

17. พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนว
อาชีพ/การศึกษาต่อ ในสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา 
 

18. ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

20. ก้าวทันสื่ออย่างมืออาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

21. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 
 

22. การอบรมให้ความรู้การเสนอผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560   
 

23. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 
 

24. การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

25. เตรียมความพร้อมการประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ข้าราชการครูฯ 
 

26. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
     - กลุ่มนิเทศติดตาม 
       และประเมินผลฯ 
 
        
 
 
 
 
 
 
      - กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
     - กลุ่มบริหาร 
       งานบุคลล 
 
 
 
 
 
 
     - กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

1. พัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม สพม.9 
 

2. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
9 ประจ าปี 2564 
 

3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนาผู้
ตรวจสอบภายใน ของ สพม.9 
 

4. ต้นแบบสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีท่ีเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 

5. อบรมพัฒนาสร้างความรู้ด้านการเงินบัญชี 
และพัสดุ 
 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษา 
 

8. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

- กลุ่มนิเทศและ
ประเมินผลฯ 
 
 

- กลุ่มส่งเสริมการ 
  จัดการศึกษา 
   
 
 
   - หน่วยตรวจสอบ  
     ภายใน 
 
 
 
 
 
   - กลุ่มบริหารงาน 
      การเงินและ 
      สินทรัพย ์
 
 

    - กลุ่มนโยบาย 
      และแผน 
 

  - กลุ่มส่งเสริทางไกลฯ 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนขยาย
โอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก 
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และ
โรงเรียนขนาดเล็กประเภทอ่ืน ๆ 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนาด
เล็ก ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

  - กลุ่มนิเทศและ. 
    ประเมินผลฯ 
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(ต่อ)  
เป้ำประสงค์ โครงกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

-  
 
 
   
 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ       

-  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

10. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

11.วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศและการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายก
ก าลัง 2 สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์  สพม. 9 
 

12. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (กตปน. สพม.9)    
 

13. การตรวจเย่ียม นิเทศ  ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 

 

 
รวมโครงกำรตำมนโยบำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้แก่ 
1. ด้านความปลอดภัย  จ านวน 5 โครงการ 
2. ด้านโอกาส   จ านวน 5 โครงการ 
3. ด้านคุณภาพ   จ านวน 26 โครงการ 
4. ด้านประสิทธิภาพ  จ านวน 13 โครงการ 
 
รวมจ ำนวน 49 โครงกำร โดยสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการที่เชื่อมโยงแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่  

1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE 

LEARNING สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย
กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS 

(USING ACTIVE LEARNING IN THE EFL CLASSROOM 

TO DESIGN ENGLISH LANGUAGE INNOVATION 

THROUGH GPAS 5 STEPS) 

3 12 3 3 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐาน” 

3 12 3 3 

3 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 12 3 3 

4 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
ภาษต่างประเทศ ภาษาที่ 3 ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 

3 12 3 3 

5 ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและ
ความสามารถในจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (ACTIVE 

LEARNING) 

3 11,12 3 3 

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

3 12 3 3 

7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 12 3 3 

8 โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

3 12 3 3 

9 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เร่ืองการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM Education สอนอยา่งไรให้เป็น 
Acive Learning ตามมาตรฐานสากล 

3 11 3 3 

  10 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย ตามสมรรถนะการสอบ PISA 

3 12 3 3 

11 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 3 12 3 3 

12 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน  
มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ด้วยระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3 12 3 3 

13 วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายกก าลัง 2 สห
วิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

3 12 3 3 
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(ต่อ) 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

  14 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ  

ACTIVE LEARNING สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษา
ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 

STEPS (USING ACTIVE LEARNING IN THE EFL 

CLASSROOM TO DESIGN ENGLISH LANGUAGE ฯ 

3 12 3 3 

15 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สพม.9 

3 12 3 3 

16 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพ/
การศึกษาต่อ ในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/
ทวิศึกษา 

3 12 3 3 

17 พัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม สพม.9 

3 12 3 3 

18 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (กตปน. สพม.9)   

3 12 3 3 

19 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชา
เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ   

3 12 3 3 

20 การสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์และการจัดท า
คล้งข้อสอบมาตรฐานเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สพม.9 

3 12 3 3 

21 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน SDGs 

3 12 3 1 

22 การตรวจเยีย่ม นิเทศ  ติดตาม การเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 

3 12 3 1 

รวมกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 22 โครงกำร 
 

2.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 

3 11 1 2 

2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต ฯ ครั้งที่ 70ฯ 2 12 2 3 
3 แนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจ าปี 2564 3 11 2 3 
4 โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 

ประจ าปี 2564 
5 6 1 3 

5 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 

9 ประจ าปี 2564 

3 10 3 3 

6 สภานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2564 

3 11 3 3 

7 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9 

ประจ าปี 2564 

2 12 2 3 

8 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4 11 4 3 
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(ต่อ) 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

9 เยาวชนคนดีศรี สพม.9 1 1 1 2 
10 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
1 1 1 2 

รวมกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 9 โครงกำร 
 

3.  กลุ่มอ ำนวยกำร  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

1 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

3 11 3 1 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2564 

3 11 3 1 

3 ก้าวทันสื่ออย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  

2564 
3 11 3 1 

รวมกลุ่มอ ำนวยกำร จ ำนวน 3 โครงกำร 
 

4.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

1 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 3 11 3 2 
2 การอบรมให้ความรู้การเสนอผลงานทางวิชาการ

ตามหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว
21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560   

3 11 3 2 

รวมกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน 2 โครงกำร 
 

5.  กลุ่มกฎหมำยและคดี  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

1 เสริมสร้างความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ทั่วไป 

3 11 3 3 

รวมกลุ่มกฎหมำยและคดี จ ำนวน 1 โครงกำร 
 

6.  หน่วยตรวจสอบภำยใน  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

มำตรฐำน
เขตที่ 

1 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้ารการ
บริหารการเงินการคลัง และพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน ของ สพม.9 

3 20 4 1 

2 ต้นแบบสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีที่เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

3 20 4 1 

รวมหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 2 โครงกำร 
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7.  กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

ตัวชี้วัดที่ 

1 อบรมพัฒนาสร้างความรู้ด้านงานการเงินบัญชี   
และพัสดุ 

3 20 4 1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3 20 4 1 

รวมกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ จ ำนวน 2 โครงกำร 
 
8.  กลุ่มนโยบำยและแผน  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

ตัวชี้วัดที่ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษา 

3 11 3 2 

รวมกลุ่มนโยบำยและแผน จ ำนวน 1 โครงกำร 
 
9.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

ตัวชี้วัดที่ 

1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ 

3 11 3 2 

2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3 11 3 2 

3 เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งข้าราชการครูฯ 

3 11 3 2 

4 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

3 11 3 2 

รวมกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 4 โครงกำร 
 
10.  กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ  ได้แก่ 
ที่ โครงกำร ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

นโยบำย สพฐ/ 
นโยบำย สพม.9 

ตัวชี้วัดที่ 

1 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 1 1 1 1 
2 ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (CYBER SECURITY) 1 1 1 1 

รวมกลุ่มส่งเสริมทำงไกล จ ำนวน 2 โครงกำร 
 
 
 

รวม 9 กลุ่ม 1 หน่วย  เป็นโครงกำรทั้งสิ้น 49 โครงกำร 
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยส ำคัญ 
     ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 

 ปัจจัยการจัดท านโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นโยบายเป็นกรอบก าหนดทิศทางใน

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในทุกภาคส่วนในการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. บุคลากรทางการศึกษาในองค์กร มีความรู้ในการคิดเชิงระบบ เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน    

ท าให้ทราบถึงยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งปัจจัยตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต โดยร่วมกัน
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ขององค์กร รวมทั้งสามารถก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  เพ่ือมุ่งผลส าเร็จขององค์กร 
4. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความตระหนัก พร้อมทั้งร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติ ให้มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ตรงตามทิศทางที่องค์การก าหนด ท าให้มีการพัฒนา 

ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
5. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคมคิด มีการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือตามให้ทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
  
 
 
 
 

1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย  (STRUCTURE & POLICY) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. นโยบายเป็นรูปธรรม ครอบคลุม สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
1. นโยบายถูกก าหนดจากส่วนกลาง โครงการ/
กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

2. การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 

3. มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือตามกลุ่มสาระ  

สหวิทยาเขต และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
2. ภารกิจงานยังมีความล่าช้า ซ้ าซ้อน 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
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2. ด้ำนกำรให้บริกำร (SERVICE SYSTEM) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีสถานศึกษาให้บริการประชากรวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. 1 - ม. 3)          
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 -ม. 6) 
 

 
1. คุณภาพนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีความ   

แตกต่างกัน 

2. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

2. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนเท่าท่ีควร 

3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านพฤติกรรมแตกต่างกัน 

4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่า
มาตรฐานบางกลุ่มสาระ 

5. มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
 

3.ด้ำนบุคลำกร (PERSONNEL) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. บุคลการทางการศึกษา ของส านักงานเขต มีไม่
ครอบตามกรอบอัตราก าลัง  
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังต้องปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นนอกเหนือจากการสอน 

 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็น 
 

3. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
4. บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
 

 

3. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 
 

5. นโยบายการบริหารบุคคลสู่สถานศึกษาค่อนข้าง
จ ากัดและหลายขั้นตอน 
 

6. บุคลการขาดการประสานงานในการท างาน 
 

 

4. บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาหนี้สิน 
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4.ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (OPERATING COST) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีระบบการบริหารติดตามด้านการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตาม
ภารกิจหลัก 
 

2. มีคณะกรรมการเร่งการการใช้จ่ายงประมาณ 
 

2. โรงเรียนขาดความรู้ในด้านการเงินฯ 
 

3. การโอนงบประมาณไปยังโรงเรียนโดยตรงจาก
ส่วนกลางท าให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

3. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณเพื่อบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 4. จัดสรรงบประมาณไม่สอดคอล้งกับระยะเวลาท่ี
จะต้องด าเนินการ  

 

   
  

5.ด้ำนวัสดุ MATERIAL 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนขนาดใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ  

ทันสมัย  

1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

2. การจัดสรรเงินอุดหนุน (รายหัว) ท าให้โรงเรียนมี
อิสระในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ได้ตามความต้องการและจ าเป็น 

2. โรงเรียนบางแห่งขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติม โดย
การทอดผ้าป่าการศึกษาฯ 
 

 
3. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

3. การจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ บาง
รายการไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนเนื่องจาก
มีข้อมูลท่ีไม่เป็นปัจจุบัน  

 
             

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีระบบบริหารงานชัดเจน 
 

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราก าลังท่ีไม่เพียงพอ 

2. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
 

2. มีขั้นตอนมากท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า 

3. ยึดระเบียบ กฎหมาย และการแบ่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 
 

3. โรงเรียนมีภาระงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษามา
เกินไป 

 
4. มีการระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกท่ี
มีประสิทธิภาพ 

4. มีหน่วยงานภายนอกมาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาท่ี
โรงเรียนจัด 
 

5. บางเรื่องมีการบริหารจัดการท่ีล่าช้า ซ้ าซ้อน ขาด 
การประสานงาน 
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1.ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท่ีดีงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นท่ี
หลากหลาย สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 

1.  วัฒนธรรมและค่านิยมของผู้ปกครอง มีการส่งบุตร
หลายเข้าเรียในเมืองมากขึ้น 

2. ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อบุตรหลานในการส่ง
บุตรหลานเข้าโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 

2. ปัญหาเด็กพิการ ทุพพลภาพ มีปัญหาบกพร่องทาง
สติปัญญา 

3. ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรภายนอก ให้
ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
 

 

3. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งเสพติด 

4. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

4. ปัญหาครอบครัวแตกแยก ความยากจน 

4. หน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
และจัดกิจกรรม  

5. ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งให้กับกับคนอ่ืน 

6. นักเรียนเห็นความส าคัญของชุมชนและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม  

6. ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน 

                        
 

2.ด้ำนเทคโนโลยี 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่เกิดประโยชน์ 

2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง 

2. นักเรียนไม่ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และใช้ไม่
ถูกวิธี 

3. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เอื้อต่อการเรียนการ
สอน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา การ
บริหารงาน การสื่อสารมากขึ้น 

 

3. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ/บ ารุงรักษา สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเนื่องจากมีราคาสูง 

4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปมีความสนใจและต้องการท่ีจะพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 

4. ระบบขาดประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงเร็ว 

สิ้นเปลือง 
 

5. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 5. โรงเรียนบางแห่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล กันดาร มี
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี 

 

6.  หน่วยงานทางการศึกษาต่ืนตัวในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการศึกษา 

6. ขาดบุคลการที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
7. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
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3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. นักเรียนอยู่ในพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการประกอบอาชีพของ
ผู้ปกครอง 
 

1. นักเรียนบางคน ไม่มีผู้ปกครองเลี้ยงดู ต้อง
ประกอบอาชีพรับจ้าง 

2. นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนจาก
ผู้ปกครอง 
 

2. นักเรียนบางคนผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานประกอบ
อาชีพบ่อยครั้ง 

3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

3. สภาพดินฟ้าอากาศ ท าให้ผลผลิตไม่แน่นอน 

4. องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมมือ
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษา 
 

4. ประชากรยากจน รายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตร 

 5. คนว่างงาน ท าให้เกิดความยากจน ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตร 
 

 
  

  

4.ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 
 

โอกำส อุปสรรค 
1. นักเรียนมีความรู้กฎหมายพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิต 
 

 
1. มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารท าให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกฎหมายเมื่อมีโอกาส 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการ
ศึกษาท้ังภาครัฐและเอกสาร มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

 
 
2. การเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4. ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จากนโยบาย

เรียนฟรี 15 ปี 
 
 

5. มีองค์กรก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 

3. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางเรื่องยังไม่เอื้อ
ต่อการสนับสนุนงบประมาณ 
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ส่วนที่ 5 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตั้งงบประมาณในการบริหารส านักงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  
 

 

รำยกำร 
งบประมำณ   (บำท) 

(งบประจ ำ) งบตำมโครงกำร 
 

งบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) /อื่น ๆ 
 
   
 -งบบริหารส านักงาน (งบประจ า)    
 

 
3,000,000 

 

   -งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
          (โครงการตามแผน งบ สพฐ.)     1,148,300 
 
          (โครงการตามแผน งบ พัฒนา)   2,694,000 
 

  
 
 

3,842,300 

 

รวม 
 

 

6,842,300 

 

หมายเหตุ :  

1. การตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน เป็นประมาณการงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเงินเหลือจ่าย โดยใช้ฐานการประมาณจากงบประมาณที่ได้รับใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ/และหรือการด าเนินโครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เท่านั้น 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

นโยบำย/โครงกำร 
  แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

งบประมำณ ไตรมำศที่ 1 ไตรมำศที่ 2 ไตรมำศที่ 3 ไตรมำศที่ 4 
(บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ด.ค.-ก.ย.64) 

๑) ด้ำนควำมปลอดภัย   
รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 1  772,600  - 327,200 348,700 96,700 

2) ด้ำนโอกำส   
รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 2  157,960  - 40,986 77,486 39,488 

3) ด้ำนคุณภำพ   
รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 3  1,678,210 194,260 221,647 564,147 698,156 

4) ด้ำนประสิทธิภำพ   
รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 4  1,233,530 200,500 298,732 429,777 304,521 

  
   

    
รวมทั้งสิ้น 3,842,300 394,760 878,565 1,420,110 1,148,865 

สรุปโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564  แยกรำยละเอียด 
ดังนี ้



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

บัญชีสรุปโครงกำร 
บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 9 
                     แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

๑) ด้ำนควำมปลอดภัย                 

1.1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ 78,000   -  26,000 26,000 26,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบ สพฐ. 
     และคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา                 
                  
1.2 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 38,000  -  - 19,000 19,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.วันวสิา) งบพัฒนา 
     ปะจ าปี 2564                 

1.3 เยาวชนคนดีศร ีสพม.9          5,000    -              -    
         

2,500          2,500  กลุ่มส่งเสริมฯ (นายโชติวทิย์) งบพัฒนา 
                  
1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 603,000  - 285,000 285,000 33,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นายโชติวทิย์) งบ สพฐ. 
                  

1.5 ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 48,600  - 16,200 16,200 16,200 
กลุ่มส่งเสรมิ

ทางไกล (น.ส.ร่มไทร) งบพัฒนา 
                  

รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 1  772,600  - 327,200 348,700 96,700       
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บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

  

                           แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

2) ด้ำนโอกำส                 
                  

2.1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  

     ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2564                 
                  

2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน 20,000  -  - 20,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นางธนวรรณพร) งบพัฒนา 
     เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ                 
            

 
    

2.3 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 68,960   22,986 22,986 22,988 กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.ธนชัพร) งบพัฒนา/ 
            

 
  งบ สพฐ. 

2.4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 33,000  -  - 16,500 16,500 กลุ่มนิเทศฯ (นางชาติรส) งบพัฒนา 
            

 
    

2.5 แนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 2564 36,000  - 18,000 18,000  - กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.วันวสิา) งบพัฒนา 
            

 
    

รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 2  157,960  - 40,986 77,486 39,488       
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บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

                           แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       
นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3) ด้ำนคุณภำพ                 

3.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล 350,000  -  - 175,000 175,000 กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) งบ สพฐ. 

     ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
                  

3.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 40,000  -  - 20,000 20,000 กลุ่มนิเทศฯ (นางสุทธาสินี) งบพัฒนา 

     ประสงค์และค่านิยมของชาติ โรงเรียนคุณธรรม                 

     สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพม.9           
   

3.3 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา 50,000  - 16,666 16,666 16,668 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.กุลธิดา) งบพัฒนา 

     อย่างยั่งยื่น SDGs                 
                  

3.4 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 20,000  -  - 10,000 10,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
(นาย

เอกศรัณญ์) งบพัฒนา 

     สพม.9 ประจ าปี 2564                 
         

3.5 สภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 50,000  -  - 25,000 25,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.วันวสิา) งบพัฒนา 
     เขต 9 ประจ าปี 2564                 
         

3.6 เสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และกฎหมายทั่วไป  -  -  -  -  - กลุ่มกฎหมายฯ (นายธีรณัฐ) ไม่ใช้งบ 
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บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

                               แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 
หมำยเหตุ 

  

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   

3.7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ   -  -  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบนอก 

     ACTIVE LEARNING สู่การสร้างนวัตกรรมทาง                 

     ภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS  ฯ                 

3.8 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกิจกรรม  -  -  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบนอก 

     เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษา                 

     อังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐาน”                 

3.9 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 15,000  -  - 7,500 7,500 กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบพัฒนา 

     ภาษต่างประเทศ ภาษาที่ 3 ส าหรับครูผู้สอนภาษา                 

     ต่างประเทศสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฯ                 

3.10 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 70,000  -  - 35,000 35,000 กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) งบพัฒนา 

       ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์              และคณะ   

       และภาษาไทย ตามสมรรถนะการสอบ PISA                 

3.11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 70,000  -  - 35,000 35,000 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.อรไท) งบพัฒนา 

       ของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  สพม. 9             และคณะ   
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3.12 โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 25,000  -  -  - 25,000 กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) งบ สพฐ. 

       สู่ความเป็นเลิศ                 

3.13 การสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์และการจัดท า 70,000  - 35,000 35,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นางศศิธร) งบพัฒนา 

       คลังข้อสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

              

       ของนักเรียน สพม.9                 

3.14 ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนา 70,000  - 23,333 23,333 23,334 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส. อรไท) งบพัฒนา 

       หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและความสามารถ                 

       ในจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING)                 

3.15 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เรื่องการจัดการ  -  -  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) งบนอก 

       เรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น                  

       Acive Learning ตามมาตรฐานสากล                 

3.16 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 30,000  -  - 15,000 15,000 กลุ่มนิเทศฯ (นายธนกฤต) งบพัฒนา 

       ศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัด สพม.9             (นางสุทธาสินี)   
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
  

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3.17 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/ 30,000  -  - 15,000 15,000 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.สุกลัยา) งบพัฒนา 

       การศึกษาต่อ ในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตาม                 

       แนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ทวิศึกษา                 
                  

3.18 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร 267,100 150,000 39,033 39,033 39,034 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา 

       และเจ้าหน้าที่ภายใน สพม. เขต 9                 
                  

3.19 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติการ 10,000  -  -  - 10,000 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา 

       ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564                 
                  

3.20 ก้าวทันสื่ออย่างมืออาชีพ  10,000  -  - 5,000 5,000 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา 

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 

3.21 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 148,300  - 49,433 49,433 49,434 กลุ่มบรหิารงาน (นางรัตตา) 
งบ

พัฒนา/ 

      

 
    บุคคล   งบ สพฐ. 
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

 

 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

3.22 การอบรมให้ความรู้การเสนอผลงานทางวิชาการ 31,000  -  -  - 31,000 กลุ่มบรหิารงาน (นางรัตตา) งบพัฒนา 

       ตามหลักเกณฑ์หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21           บุคคล     

        ลงวันที่ 5 ก.ค.2560                   
                  

3.23 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 103,000  -  -  - 103,000 กลุ่มพัฒนาครู (น.ส.มณัฑนา) งบพัฒนา 

       บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 

              
                  

3.24 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคลากร 68,000  - 22,666 22,666 22,668 กลุ่มพัฒนาครู (น.ส.มณัฑนา) งบพัฒนา 
       ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                 
                  

3.25 เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิผล 106,550  - 35,516 35,516 35,518 กลุ่มพัฒนาครู (น.ส.มณัฑนา) งบพัฒนา 

       การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งข้าราชการครูฯ                 
                  

3.26 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม 44,260 44,260  -   -   -  กลุ่มพัฒนาครู (น.ส.มณัฑนา) งบพัฒนา 

       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                 

รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 3  1,678,210 194,260 221,647 564,147 698,156       
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

4) ด้ำนประสิทธิภำพ                 

4.1 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 250,000  - 83,333 83,333 83,334 กลุ่มนิเทศฯ (นายวีรกิตติ์) งบพัฒนา 

     ศูนย์พัฒนาวิชการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม              และคณะ   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                 
                  

4.2 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   -  -  -  -  - กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.ธนัชพร)   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9                 

     ประจ าปี 2564           
 

  

4.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ 50,000  - 10,000 25,000 15,000 หน่วยตรวจสอบฯ (นางบังอร) งบพัฒนา 

     ด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา                 
     ผู้ตรวจสอบภายใน ของ สพม .9                 

                  

4.4 ต้นแบบสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน  30,000  -  -  - 30,000 หน่วยตรวจสอบฯ (นางบังอร) งบพัฒนา 

     การบัญชีที่เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีได้                 
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

 
บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

4.5 อบรมพัฒนาสร้างความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ 82,100  -  - 82,100  - กลุ่มบริหาร (น.ส.วราภรณ์) งบพัฒนา 

            การเงินฯ (น.ส.ทัศนีย์)   

4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ 76,320  - 38,160 38,160  - กลุ่มบริหาร (นางลักษณา) งบพัฒนา 

     บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณ           การเงินฯ     

     อายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
                  

4.7 จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขต 200,000 100,000 33,333 33,333 33,334 กลุ่มนโยบาย (นางสุวภรณ์) งบพัฒนา 

     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9            และแผน     
                  

4.8 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 67,890  -  - 33,945 33,945 
กลุ่มส่เสริม
ทางไกล (น.ส.ร่มไทร) งบพัฒนา 

                  

4.9 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียน  50,000  - 25,000 25,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นายจิรวัฒน์) งบพัฒนา 

       มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก              และคณะ   
       ดว้ยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

 
บัญชีโคงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

    แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       

นโยบำย/โครงกำร งบประมำณ ไตรมำศท่ี 1 ไตรมำศท่ี 2 ไตรมำศท่ี 3 ไตรมำศท่ี 4 หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  (บำท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)   หลัก   

4.10 นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการ 50,000  - 16,666 16,666 16,668 กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบพัฒนา 

       พัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

                  

4.11 วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการ 36,720  - 12,240 12,240 12,240 กลุ่มนิเทศฯ (นายจิรวัฒน์) งบพัฒนา 
       เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายกก าลัง 2             (นางชาติรส)   

       สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์  สพม. 9                 
                  
4.12 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 320,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

(นาง
ธนวรรณพร) งบพัฒนา 

        (กตปน. สพม.9)                    
                  

4.13 การตรวจเยี่ยม นิเทศ  ติดตาม การเตรียม 20,500 20,500  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.กุลธิดา) งบพัฒนา 
       ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา                 

                  

รวมโครงกำรนโยบำยด้ำนที่ 4  1,233,530 200,500 298,732 429,777 304,521       
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        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงกำร พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
  เด็กนักเรียนนสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ                   ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                   
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ./สพม.9 ที ่1 ด้านความปลอดภัย 
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต                          ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                                                                              
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางอุบล วงศ์ทับแก้ว นางสาวปรัชญา พะณะงาม 
งบประมำณด ำเนินกำร 78,000 บาท        งบ สพฐ.    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
              ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน  และผลกระทบดังกล่าวก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การเรียนของนักเรียน ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร และครูให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  มีการวางระบบ
ที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับนักเรียน เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน   โรงเรียนและชุมชน  เชื่อม
ประสานกัน ส่งเสริมให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  สังคม อารมณ์ และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
   ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็นการ
ด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน มีวิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได้ และลงสู่ตัวนักเรียนอย่างแท้จริง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์    
               1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบเข้มแข็งและ
ยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สารเสพติด 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.1 
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               2.  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วย
เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
               3.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได ้
               4.  เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
               5.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  
               
3.  เป้ำหมำยของโครงกำร    
 3.1  เชิงปริมำณ   
              1.  โรงเรียนในสังกัด          จ านวน  61  โรงเรียน 
              2.  โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ   จ านวน  5  โรงเรียน 
              3.  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/วิทยากร    จ านวน  70  คน 
              4.  นักเรียน       จ านวน  73,185  คน  
 

 3.2  เชิงคุณภำพ   
              1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้านเพ่ือใช้
ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนนักเรียนต่อไป 
              2. นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพ เพ่ือแก้ไขและ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
              3. มีเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค ์
              4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
              5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
              6. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
              7. นักเรียนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   
4.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 /ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม) 
 
5.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
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ที่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคณะท างานตามภารกิจงานที่ 

สพฐ. ก าหนด 
            

2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.1 การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
      และคัดกรองนักเรียน 
2.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      เป็นรายกรณี 
2.3 ให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
      แก่นักเรียนในโรงเรียน 
      กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.4 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ 
      ทุนการศึกษา 

            

3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
3.1 การคุ้มครองและดูแลนักเรียนให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9          
(ฉก.ชน.สพม.9) ผ่านช่องทาง Line 
เพื่อรายงานต่อศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฉก.ชน.สพฐ.) ต่อไป 

            

4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
4.1 ประชุมการคัดเลือกเจ้ าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนดีเด่น (พสน.) 
4.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
นั ก เ รี ย น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบสื่อ
ออนไลน์ 
4.3 ส่ งเสริมเจ้าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบัติ งาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลงพื้นที่
เฝ้าระวังในวันเทศกาลส าคัญต่าง ๆ 
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6.  กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

 
 

7. งบประมำณ จ ำนวน 78,000 บำท 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพ
ม.9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  กำรเข้ำประชุม/หรือคณะท ำงำนตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 
    - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง และเบี้ยเลี้ยง บุคลากร/
เจ้าหน้าท่ี ในการเดินทางไปราชการ ตามที ่สพฐ.ก าหนด 

 
 
 

  
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

 

2 
 

กิจกรรมที่ 2  กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
  

18,720 
 

20,000 
 

1,750 
 

40,470 
 

 2.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและคัดกรองนักเรียน 
2.2 กำรเย่ียมบ้ำนนักเรียนเป็นรำยกรณี 
    - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 ครั้งๆ ละ  
2 วันๆ  ละ 1,000 บาท  
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ 18 
คนๆ ละ 120 บาท 
2.3 กำรให้ค ำปรึกษำเชิงจิตวิทยำแก่นักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย 
   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  อัตรากิโลเมตรละ 4 บาท   
2.4 กำรคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 6 วัน 
  - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  6 วันๆ ละ 1,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ 
2.5 กำรพิจำรณำนักเรียนเพ่ือรับทุนกำรศึกษำ 
           - ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
คณะกรรมการประชุม  9 คนๆ ละ 170 บาท 

 
 
 
 

 - 
 
 
- 
 

8,640 
 
 
- 
 
 

10,080 
- 
- 
 
- 

- 
 
 

4,000 
 
- 

 
 

4,000 
 
 
- 

6,000 
- 
 

5,000 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

1,750 
 
- 

- 
 
 

4,000 
 

8,640 
 
 

4,000 
 
 

10,080 
6,000 
1,750 

 
5,000 

3 กิจกรรมที่ 3  กำรสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคม   9,600 5,000 - 14,600 
 3.1 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

3.1.1 กิจกรรมคุม้ครองและดูแลนักเรียนจากภัยต่าง ๆ  
    -ค่าพาหนะ/คาชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง อัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 
    -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน จ านวน 8 คนๆ ละ 120 บาท 10 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 
- 

9,600 

 
 

5,000 
- 

 
 
- 
- 

 
 

5,000 
9,600 

ที่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. การคุ้มครองและพิมทักษ์สิทธิเด็ก 
5.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์นักเรียน 
5.2 การรายงานเหตุ 

            

6. สรุป และรายงานผลโครงการฯ             
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ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพ
ม.9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 กิจกรรมที่ 4  กำรส่งเสรมิควำมประพฤตินักเรียน   - 5,530    7,400 12,930    
 4.๑ ประชุมกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนดีเด่น (พสน.) 
            - ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มคณะกรรมการ ๗ คน ๆ ละ ๒ 
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  
            - ค่ากรอบเกียรติบตัรเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนดเีด่น (พสน.) จ านวน 20 อัน ๆ ละ 220 บาท  
            - ค่าวัสดุ  
4.๒ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและนักศกึษำของกระทรวงศึกษำธิกำรผ่ำนระบบ
สื่อออนไลน ์
            - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มคณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 
๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท  
            - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 15 คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท  
            - ค่าวัสดุ 
4.3 ส่งเสรมิเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ลงพื้นที่เฝ้ำระวังในวันส ำคัญ เช่น วันลอยกระทง วันแห่งควำมรัก 
            - ค่าวัสดุ 
            - ค่าพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง  2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
 

1,050 
 

1,500 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
- 
 

1,200 
 
 
 
- 
 
- 
 

1,200 
 
 

1,100 
- 

 
 

980 
 

4,400 
 

1,200 
 
 
 

1,050 
 

1,500 
 

1,200 
 
 

1,100 
1,500 

5 กิจกรรมที่ 5 กำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
5.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์นักเรยีน 
5.2 การรายงานเหต ุ

 
 

 - 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

6 สรุป รำยงำนผล   - - - - 
 รวมท้ังสิ้น 78,000  28,320 50,030 9,650 52,930 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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8.  กำรประเมินโครงกำร  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ ๑00 ของโรงเรียนที่จดักิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภมูิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรยีน 

1. ส ารวจข้อมูล 1.แบบส ารวจข้อมลู 
2.แบบประเมินตนเอง SAR 

2.มีข้อมลูนักเรยีนรายบคุคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและคดั
กรองแล้ว สามารถน าไปใช้ในการวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลงาน
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 

3.มีโรงเรยีนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ ์

4.โรงเรียนเป้าหมายได้รับการยกระดับคณุภาพการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 1.ประเมินเอกสารการด าเนินงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ ์

5.ร้อยละการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 1.ส ารวจข้อมลู 
2.การเยี่ยมบา้นนักเรยีน 

แบบส ารวจข้อมลูและข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
การลงพื้นที ่

6.ร้อยละ 80 ของนักเรียนไดร้ับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศกึษา 

1.การสัมภาษณ ์
2.พิจารณาเอกสาร 

1.แบบสมัภาษณ ์
2.เอกสารประวัติและผลงาน 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        9.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
        9.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
        9.3 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบ
การศึกษา 
        9.4 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร               โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2564 
แผนงำน     พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร 
       กับสิ่งแวดล้อม  
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ./สพม.9  ที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาววันวิสา สิงหฬ 
งบประมำณด ำเนินกำร    ๓๘,000 บาท   
................................................................................................................................................................... 
 1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานด้านการ
จัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม/โครงการ
การ  คัดแยกขยะ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้าน 0 บาท การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ความรู้และน าเสนอพร้อมแนะน าการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ ด าเนินการจัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ชุมชนปลอดขยะ การประกวดสื่อ/นวัตกรรม เพ่ือโลก
สวยด้วยการลดขยะ 
 
  เพ่ือเน้นกระตุ้นจิตส านึกโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 
2564 ขึ้น  

 2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการภายใต้กิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 2.3 เพ่ือเน้นประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้โรงเรียน นักเรียน ลดปริมาณขยะด้าน 1A3R การสร้างวินัย
ด้านการลดขยะตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนและสถานศึกษา 
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.2 
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  3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1  เชิงปริมำณ   
  1)  โรงเรียน จ านวน  61 แห่ง  
  2)  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง จ านวน  65 คน 

 3)  คณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ จ านวน ๙ คน 
 4) นักเรียน   จ านวน 50 คน  

      3.2 เชิงคุณภำพ  
            โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ โรงเรียน นักเรียน ลด
ปริมาณขยะด้าน 1A3R การสร้างวินัยด้านการลดขยะตามหลัก 3Rs 
 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
 
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 การประกวดคัดเลือกโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) 
   - น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ
ต้นแบบ 

            

5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ             

 สรุปและรายงานผลโครงการฯ             

 

 7. งบประมำณ 
 งบประมาณท่ีใช้ ๓๘,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 9 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 

     - ค่าอาหาร ๗ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน ๗ 
คน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 

    - ค่าวัสดุ 

  
๗๐๐ 
๔๙๐ 

 
๓,๒๑๐ 

 
 

 
๗๐๐ 
๔๙๐ 

 
 
 
 

๓,๒๑๐ 

 
๗๐๐ 
๔๙๐ 

 
๓,๒๑๐ 

๒ การประกวดโรงเรียนปลอดขยะตน้แบบ 
    - ค่าอาหาร(ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี) 
จ านวน ๔๐ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 
๔๐ คน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวด
ตัดสินฯ จ านวน ๗ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 
    - ค่าอาหารเหมาจ่ายส าหรับนกัเรียน 
จ านวน ๔๐ คน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท 
    - ค่าพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง/คา่ชดเชย
น้ ามันเชื้อเพลิง 
การน าเสนอผลงานและแลกเลี่ยนเรียนรู้ (ของ
โรงเรียนตัวแทนสหวิทยาเขต จ านวน ๘ แห่ง) 
    - ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ค่าวัสดุ 

  
๔,๐๐๐ 

 
๒,๘๐๐ 

 
๗,๐๐๐ 

 
๓,๒๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๘๐๐ 

 
 
 

๓,๒๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๘๐๐ 

 
๗,๐๐๐ 

 
๓,๒๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๓ ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
    - ค่าโล่รางวัล จ านวน ๓ รางวลัๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท 

  
๓,๖๐๐ 

  
๓,๖๐๐ 

  
๓,๖๐๐ 

 รวม  ๓๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๙,๗๙๐ ๑๑,๒๑๐ ๓๘,๐๐๐ 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 8. กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) ร้อยละ ๘0 ของสถานศึกษาในสังกัดได้
ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
2) โรงเรียนที่ผ่านการประกวดเป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ต้นแบบ 

1. กรอกแบบประเมิน 

2. โรงเรียนที่เป็นโรงเรียน
ต้นแบบฯ 

1. แบบประเมิน 

2. ประกาศฯ 

 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๙.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 

   ๙.2 โรงเรียนมีการด าเนินตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  
            ๙.3 นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม 

        ๙.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงกำร  เยาวชนคนดีศรี สพม.9 
แผนงำน  ที่ 3  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
๑. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ   ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
๒. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นการที่ 1 ความมั่นคง 
๓. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๔. สอดคล้องนโยบำย สพฐ./สพม.9   ที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต   ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
      และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร        นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว 
งบประมำณด ำเนินกำร    5,000 บาท 
 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล  
                 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแนวคิดในการที่จะสร้าง
กระแสการพัฒนาคนและสังคม  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่
กลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีศีลธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นผู้มีวินัย ส านึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  เป็นผู้มี
วิจารณญาณ   รู้จักรับผิดชอบชั่วดี  กลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล เลือกปฏิบัติในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมกับชุมชนและสังคม เด็กและเยาวชนจึงเป็นพลังส าคัญของชาติ เป็นความหวังของแผ่นดินใน
การสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงาม เทียบเท่าอารยประเทศ ดังนั้นเด็กและเยาวชนควรได้รับการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมต่อไป 
                  โครงการเยาวชนคนดีศรี สพม.9  จึงเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะของเยาวชนคนดีศรี สพม.๙ 
       2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
       3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีวินัย ส านึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
       4. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณรู้จักผิดชอบชั่วดี สามารถกลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
เหตุผล เลือกปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับชุมชนและสังคม 
       5. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานตามคุณลักษณะของเยาวชนคนดีศรี 
สพม.๙ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.3 
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
      3.1  เชิงปริมาณ   
                     เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนในสังกัด                        จ านวน     61      โรงเรียน 
                                     2. นักเรียน      จ านวน   70,487  คน    
      3.2  เชิงคุณภาพ   
                      โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นคนดีตาม
คุณลักษณะเยาวชนคนดีศรี สพม. ๙  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 สถานศึกษาในสังกัด ชุมชน หรือสถานที่จัดงาน  
 

๕. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 เริ่มด าเนินงาน 1 ตุลาคม 256๓ สิ้นสุดการด าเนินการ 30 กันยายน 256๔ 
 

๖.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แจ้งนโยบายสถานศึกษาใน
สังกัด 

            

2 ชี้แจง ความเข้าใจ เพ่ือรับทราบ
และด าเนินการตามโครงการ 

            

3 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาใน
สังกัดด าเนินงานโครงการ
เยาวชนคนดีศรี สพม.9  

            

4 สถานศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการแสดงผลงาน
กิจกรรม/โครงการที่สอดรับ
โครงการเยาวชนคนดีศรี  
สพม.๙  (ตามแนวทางของ
คณะกรรมการของจังหวัด) 

            

5 ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ตามแนวทาง 
การประเมินของจังหวัด) 

            

6 สรุปและรายงานผลโครงการ             

7 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๗.  งบประมำณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น          5,000          บาท   
 

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
๙ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 มอบนโยบายสถานศึกษาในสังกัด 
- ชี้แจง ความเข้าใจ เพื่อรับทราบและด าเนินการตามโครงการ  
- ค่าวัสดุ  
- แจ้งสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการโครงการเยาวชนคนดีศรี 
สพม.9 

 
 
- 
- 

 
 
√ 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1,200 
- 

 
 

1,200 
- 

2 สถานศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงผลงาน
กิจกรรม/โครงการที่สอดรับโครงการเยาวชนคนดีศรี สพม.๙  
(ตามแนวทางของคณะกรรมการของจังหวัด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามแนวทางการประเมินของจังหวัด) 
- ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง  ๒ วัน ๆ ละ ๗๐๐ บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 5 คน ๆ ละ ๒ วนั ๆ ละ ๒๔0 บาท 

 
 
- 
- 

 
 
√ 
√ 

 
 
- 

2,400 

 
 

1,400 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1,400 
2,400 

4 สรุปและรายงานผลโครงการ - - - - - - 
5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ - - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - - - - - 

 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๘. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลงานด าเนินงาน 

 แบบประเมินผล 
 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 แบบประเมินผล 
 

 

 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ๙.1 นักเรียนได้รบัการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
    ๙.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๙.3 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และ
ด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร     การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงำน    บูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด   
๑. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ   ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
๒. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 
๓. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๔. สอดคล้องนโยบำย สพฐ. / สพม.9  ที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต   ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
      และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร        นายโชติวิทย์ ทองแคล้ว 
งบประมำณด ำเนินกำร    603,000  บาท              งบ สพฐ. 
 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล  
                ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
เพ่ือลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้ความส า คัญ     
ต่อการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน กลุ่มเยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ในสถานศึกษา 
เพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง โรงเรียน ชุมชน นักเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
                 เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1     
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์
        2.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียน 
        2.2 เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
        2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
        2.4 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 1.4 
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1  เชิงปริมาณ   
       เชิงปริมาณ          1.  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  61   โรงเรียน 
                               2.  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน  500  คน 
                               3.  ครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน         70   คน 
                               4.  นักเรียน   จ านวน  70,487  คน 
   ๕. วิทยากร   จ านวน  10  คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ   
                  1.นักเรียนในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีทักษะชีวิต และเป็นแกน
น าเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
                  2.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีระบบการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ีเข้มแข็ง    
 
๔. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ค่ายลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด 
 
๕. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔ 
๖.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ 
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ๑.๑ การประกวดค าขวัญ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
(เหล้า,บุหรี่)  
   ๑.๒ โครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  
   ๑.๓ รณรงค์วันต่อต้าน 
ยาเสพติด 

            

2 กิจกรรมที่ ๒ ติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ยาเสพติด  

            

3 กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 กิจกรรมที่ ๔ ลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติด 
   ๔.๑ ด าเนินงานลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
       ๔.๑.๑ การอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด  
       ๔.๑.๒ การจัดกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

            

๕ กิจกรรมที่ ๕ ค่ายทักษะชีวิต 
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)  

            

๖ กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลการรายงานด้าน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(NISPA) 

            

 สรุป และรายงานผลโครงการ             

 
๗.  งบประมำณ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น   ๖๐๓,000   บำท   
ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ 

ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ๑.๑ การประกวดค าขวัญ
รณรงค์ ในหัวข้อปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย  
       - เงินรางวัลทุนการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ๖ รางวัล (ชนะเลิศ  
(๑,๕00 บาท) รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ (๑,000 บาท) รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ (๕๐๐ บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,000 
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      - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ ๗ คน ๆ 
ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  
เป็นเงิน 
       - ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ ๗ คน ๆ ละ ๑ 
มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 
       - ค่ากรอบเกียรติบัตรการ
ประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อ
ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่  
 จ านวน 9 อัน ๆ ละ 220  
       - ค่าวัสดุ   
   1.๒ กิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      - ค่าพาหนะ/น้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน ๖ วัน ๆ ละ 
๗๐๐ บาท  
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
จ านวน ๗ คน ๆ ละ  ๖ วัน ๆ 
ละ ๒๔๐ บาท  
      - ค่ากรอบเกียรติบัตร
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข จ านวน ๑๘ อัน 
ๆ ละ 220 บาท  
      - ค่าวัสดุ  
   ๑.๓ รณรงค์วันต่อต้าน 
ยาเสพติด 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๘0 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

๔๙๐ 
 
 

๗๐๐ 
 
 
 

1,980 
- 
 
 
 
 
 

๔,๒๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๓,๙๖0 
๑,๒๐๐ 

 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

1,200 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

๔๙๐ 
 
 

๗๐๐ 
 
 
 

1,980 
1,200 

 
 
 
 
 

๔,๒๐๐ 
 
 

๑๐,๐๘0 
 
 
 

๓,๙๖0 
๑,๒๐๐ 

 
- 

2 กิจกรรมที่ ๒ ติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ยาเสพติด  
       - ค่าพาหนะ/น้ ามัน
เชื้อเพลิง  ๒ วัน ๆ ละ ๗๐๐ 
บาท  
       - ค่าเบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการ 5 คน ๆ ละ ๒ 
วัน ๆ ละ ๒๔0 บาท  
 
 

 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

๑,๔๐๐ 
 
 

๒,๔00 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

๑,๔๐๐ 
 
 

๒,๔00 
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3 กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
       - ค่าพาหนะ/น้ ามัน
เชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

๗๙๐ 

 
 
 

- 

 
 
 

๗๙๐ 

4 กิจกรรมที่ ๔ ลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 
   ๔.๑ ด าเนินงานลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
       ๔.๑.๑ ด าเนินงานอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 
๖๑ โรงเรียน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  
       ๔.๑.๒ จัดกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
จ านวน ๖๑ โรงเรียน ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท     

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๓๐๕,๐๐๐ 
 

 
 
๑๘๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๓๐๕,๐๐๐ 
 

 
 
๑๘๓,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมที่ ๕ ค่ายทักษะชีวิต 
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 
       - ค่าอาหารนักเรียน 
จ านวน 100 คน ๆ ละ  2 วนั 
ๆ ละ 200 บาท   
       - ค่าตอบแทนวิทยากร
กระบวนการกลุ่ม 4 คน  ๆ ละ 
14 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
       - ค่าอาหารบุคลากร/
เจ้าหน้าที่/คร/ูวิทยากร จ านวน 
16 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 100 
บาท 

 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

33,600 
 
 
 
- 

 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 

6,400 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

40,000 
 
 

33,600 
 
 
 

6,400 
๖ กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจัดการ

ระบบข้อมูลการรายงานด้าน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(NISPA) 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

๗ สรุป และรายงานผลโครงการ 
      - ค่าวัสดุ 

 
√ 

 
- 

 
- 

 
600 

 
- 

 
600 

 รวมทั้งสิ้น √ - 43,680 ๕๕๙,๓๒๐ - ๖๐๓,๐๐๐ 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๘.  กำรประเมินโครงกำร   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
ทักษะชีวิตเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2.ประเมินผลการอบรม 

แบบประเมินผล/แบบสังเกต/
แบบสัมภาษณ์ 
 

2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติดปฏิบัติหน้าที่เฝ้า
ระวังปัญหา 

1.การสังเกต การมีส่วนร่วม 
2.ประเมินผลการอบรม 

แบบประเมินผล/แบบสังเกต/
แบบสัมภาษณ์ 

3.ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตรงตาม
ตัวชี้วัด 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจข้อมูล 

 
 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ๙.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต้านยาเสพติด 
    ๙.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๙.3 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และ
ด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
    ๙.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีสถานศึกษาแกนน าโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร        ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)  
แผนงำน        การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๑. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ   ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
๒. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นการที่ 1 ความมั่นคง 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที ่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. / สพม.9    ที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
5 .มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     ที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่   2  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวร่มไทร  ดีสอน 

งบประมำณด ำเนินกำร    48,600  บาท 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
                   อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime) หมายถึง การกระท าผิดใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกระท าผิดทางอาญา เช่น ท าลาย 
เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงระบบเครือข่ายที่ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมชนิดนี้ได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบเครือข่าย การละเมิด
ลิขสิทธิ์ สื่อลามกอนาจารเด็ก และการล่อลวงเด็ก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวเมื่อสารสนเทศที่
เป็นความลับถูกสกัดกั้นหรือถูกเปิดเผย 
                  ในปัจจุบันอาชญากรรมหรือภัยคุมคามทางไซเบอร์นับว่าเป็น 1 ใน 10 ความเสี่ยงส าคัญของ
องค์กร โดยภัยคุกคามทางไซเบอร์จะมาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งต้องการก่อกวนหรือท าลายระบบ การขโมยข้อมูล 
หรือดักฟังข้อมูล  ต้องการเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลงหรือสวมรอยเป็น  บุคคลอ่ืน การ
โฆษณาชวนเชื่อและอีเมล์หลอกลวง หรือแม้แต่การก่อการร้าย โดยสาเหตุที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเข้าเว็บไซต์ที่ไม่
น่าเชื่อถือ การเข้าอีเมล์หรือลิงค์ที่แปลกปลอม การเข้าเครือข่ายไร้สายที่ไม่ปลอดภัย และการดาวโหลดหรือลง
โปรแกรมท่ีแฝงด้วยมัลแวร์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
                  จากสถานการณ์ดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เห็นความส าคัญใน
เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ ที่ 1.5 
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 2. วัตถุประสงค์  
              2.1 เพ่ือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่
เป็นภัยคกุคามที่อาจจะเกิดข้ึนกับตนเอง และหน่วยงาน 
              2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรู้วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ปลอดภัย
จากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                 1. สพม .9 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน และ
บุคลากร สพม.9 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1. สพม .9 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
                  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถรู้ วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มาพร้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
      ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
     เดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 
 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์  

            

 จัดท าระบบรักษาความปลอดภัย
เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 
(Firewall) 

            

3 จั ด อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber 
Security) ผ่านระบบทางไกล 
(VDO Conference) 
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 7.งบประมำณ 
  

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าจ้างจัดท าระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Firewall) 

   45,000  45,000 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน          
(3 ชม. X 1,200 บาท  ) 

  3,600   3,600 

รวม 3,600 45,000  48,600 

  
 8. กำรประเมินโครงกำร 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9   มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ความ
เข้าใจภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   

   ในงานบริการ 

  
            9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
              9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
               9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70    
  ปีการศึกษา 2564 
แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ            ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องนโยบำย สพฐ./สพม.9  ที่ 2 ด้านโอกาส 
5. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพื้นที่  ที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 
งบประมำณด ำเนินกำร 750,000  บาท    
 
 

           1.  หลักกำรและเหตุผล 
            ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วน
แล้วแต่ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา ปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการบริหารและการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์รูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
อย่างครอบคลุมรอบด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ในอนาคต  
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน
ระดับต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นล าดับ เป็นช่องทางส าคัญในการสร้างโอกาส และเปิดเวทีให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ 
ความสามารถต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียนร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค  และระดับชาติต่อไป จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

           2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีเวทีแสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ 
            2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการประกวด  แข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป 
            2.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.1 
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            3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
            3.1 เชิงปริมำณ  
         นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 10,000  คน  ได้ร่วมประกวด แข่งขัน         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 
            3.2 เชิงคุณภำพ  
                   1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีเวทีแสดงศักยภาพ
ด้านวิชาการ ผ่านกิจกรรมการประกวด/แข่งขันประเภทต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ 
                    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
  

            4. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
                โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและ
นครปฐม) 
 

            5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
                 วันที ่1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
 

            6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
                 ด าเนินการจัดการประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ด าเนินการประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

        
    

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม
และหลักเกณฑ์การประกวด
แข่งขัน 

        

    

๓. ประชุมคณะท างาน 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตัดสิน 

        

    

๔. ประชุมคณะกรรมการแข่งขัน             

๕. จัดการประกวด แข่งขัน              

๖. สรุป  รายงานผล 
การประกวด แข่งขัน 
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            7. งบประมำณ  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 750,000 บาท   
ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
  สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ด าเนินการประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน 

  - - - - 

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม
และหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน 

  - - - - 

๓. ประชุมคณะท างาน 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 

  - - - - 

๔. ประชุมคณะกรรมการแข่งขัน   - - - - 
๕. จัดการประกวด แข่งขันทางวชิาการ

นักเรียนตามหลักเกณฑ์ฯ ของสพฐ. 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนฯ  โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 หน่วยแข่งขัน  ดังนี ้
  1. สพม.9 นครปฐม หน่วย 1 
  2. สพม.9 นครปฐม หน่วย 2 
  3. สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 1 
  4. สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 2 
  5. สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
 
 
 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
 
 
 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
 
 
 

150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

๖. สรุป  รายงานผลการประกวด 
แข่งขัน 

  
- - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   250,000 250,000 250,000 750,000 
 

 

หมำยเหตุ 1. กลุ่มโรงเรียน หน่วย  สพม.9 นครปฐม หน่วย 1 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 26 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  เป็นประธาน
จัดการแข่งขัน   
            2. กลุ่มโรงเรียน หน่วย สพม.9 นครปฐม หน่วย 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
จ านวน 26 โรงเรียน โดยมีโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
            3. กลุ่มโรงเรียน หน่วย สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 1 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
จ านวน 16 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
            4. กลุ่มโรงเรียน หน่วย สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
จ านวน 15 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนอู่ทอง เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
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            5. กลุ่มโรงเรียน หน่วย สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 3 ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
จ านวน 11 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานจัดการแข่งขัน   
 
 

            8. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ 
เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
2.รางวัลที่นักเรียนได้รับ ( เหรียญทอง 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) 

1.การรายงานผลการแข่งขัน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

1.แบบส ารวจ 
2.แบบสอบถาม 

 

 
            9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
                 9.1 นักเรียนใช้เวทีการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้น  ในการแสดงความรู้  
ความสามารถด้ายวิชาการ  และความสามารถด้านอ่ืน ๆ อย่างเต็มความสามารถ 
                 9.2 นักเรียนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                 9.3 นักเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภูมิภาค/ชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทั้งหมด  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 9.4 ครูได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น 
                 9.5 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากข้ึน 
 
             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

ชื่อโครงกำร       พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชา 
       เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ   
แผนงำน      พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส 
       และความเสมอภาคทางสังคม 
๒.สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น ที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. / สพม.9  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2  
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย  
งบประมำณด ำเนินกำร     งบบริหาร สพม.9     จ านวน  20,๐๐๐   บาท 
 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ. ศ. 2559 มีเจตนาให้รัฐ 
มีหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมสิทธิเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศและการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและพอเพียง  ให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา ๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาให้ค าปรึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 3) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมท้ังจัดให้มีระบบการส่ง
ต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสม โดยประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมรวมถึงการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาส่งเสริมแก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของข้าราชการครูในสังกัดให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสภาพและวัย  

๒.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นได้   

๓. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      

๔.เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 2.2 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

84 

3. เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
  ๑.ข้าาราชการครูในสังกัดท่ีสอนวิชาเพศวิถีศึกษาจ านวน 61 โรงเรียน 

๒.โรงเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     เชิงคุณภำพ 

๑. ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีมีคุณภาพ มีองค์ความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือก ากับ ติดตาม ประเมินผล สามารถตรวจสอบได้ 

๒.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 

 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
                ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๑ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ   √          
๒ แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์

ครูเข้ารับการอรมหลักสูตรเพศ
วิถีศึกษาออนไลน์ 

  √          

๓ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตรวจแผนเพศวิถีฯ 

   √         

๔ ด าเนินการตรวจแผนเพศวิถีฯ   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงาน 
     √     √  

๖ สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 

           √ 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ    20,๐๐๐   บาท   (งบสพฐ. 5,000 บาท , งบสพม..9 1๐,000 บาท) 
 

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.๙ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมท่ี 1  ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ 
- ค่าอาหารกลางวัน  
100 บาท x ๓0 คน 
- ค่าอาหารว่าง 
2 มื้อๆละ 35 บาท x ๓0 คน 
- ค่าบ ารุงสถานท่ี 
1,000 บาท 1 วัน 

√ √  
 
 
 
 

 

 
 
 

๓,000 
 

๒,๑00 
 

1,000 

 ๖,100  
 

๒ กิจกรรมท่ี ๒   นิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงาน 
-ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 
(๑,๐๐๐ บาท 4วัน) 
-ค่าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ  
(๑๒๐บาท ๔ วัน) 

√ √  
 
 
 
 

๔๘๐ 

 
 
 

๔,๐00 

 4,๔๘0 

๓ กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงาน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผล 
-ค่าวสัดุ  

√ √    
 
 

9,๔๒๐ 

9,๔๒๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๘๐ 1๐,๑00 9,๔๒๐ 20,๐๐๐ 
หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

8. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
บุคลากรในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาศกัยภาพ มี
องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาศกัยภาพ มี
องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1) ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพมีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อมูลและเครื่องมือก ากับติดตามประเมินผลสามารถตรวจสอบได้  
        2) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมปีระสทิธิภาพตรงตาม
หลักสูตรสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ   ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2. สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   ประเด็นที ่11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
4.  สอดคล้องนโยบำย  สพฐ. / สพม.9   ที่ 2 ด้านโอกาส 
6.  มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ 3 ผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
      และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย   
งบประมำณด ำเนินกำร   68,960  บาท 
      งบประมาณท่ี สพม.9 จัดสรรให้  49,960  บาท 
      งบประมาณท่ี สพฐ.จัดสรรให้  19,000 บาท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับพลเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนโยบายที่
ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม และเสมอภาค  ประกันโอกาส
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ ที่ 2.3 
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ให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนที่ฐาน พ.ศ.2561 – 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยประกัน
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และลดความ
เลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมให้ประชากร
วัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  
 2.3 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
 3.1.1 โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน           61   โรงเรียน 
 3.1.2 ผอ.เขตและรองฯ ผอ.เขต ผอ. และรองฯ ผอ. ร.ร. จ านวน         ๑๒๖   คน 
 ๓.๑.๓ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป จ านวน    ๖๐,๐๐๐  คน 
 3.1.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน         ๙๓๐  คน 
 3.1.5 ครูและบุคลากร จ านวน         160 คน 
         รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๖๑,216  คน 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ  และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.2.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส        
ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้ เรียน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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4. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม) 
 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
               ด ำเนินกิจกรรมกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมกำรกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
1. ประกำศแนวปฏิบัติกำรรับ

นักเรียน สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 ปีกำรศึกษำ 2564 
  1) เสนอรายช่ือกรรมการ 
รับนักเรียนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  9  ให้ คณ ะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
และแต่งตั้ง 
  2)  เส น อ ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ     
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9           
ให้คณะกรรมการรับนักเรียน
ข อ งส า นั ก ง าน เข ต พื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พิจารณา ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความ
เห็นชอบ 
   3 ) ประกาศแนวปฏิบั ติ  
ก า ร รั บ นั ก เ รี ย น  สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  9            
ปีการศึกษา 2564 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ

กำรวำงแผนกำรรับนักเรียน            
ปีกำรศึกษำ 2564 
  1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่
คาดว่าจะจบช้ัน ป.๖ และ ม.๓  
ปีการศึกษา ๒๕63 และจะเข้า
เรียนต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
  2) ส ารวจ รวบรวมข้อมู ล  
การรับนักเรียนของโรงเรียน 
ทุกแห่ งในสังกัด เพื่ อเตรียม 
การรับนักเรียน ประกอบด้วย 
แผนการรับนักเรียน สัดส่วน
แ ล ะ วิ ธี ก า ร รั บ นั ก เรี ย น       
เขตพื้นที่บริการ 
  3 )  เ ส น อ แ ผ น ก า ร รั บ
นักเรียน สัดส่วนและวิธีการ
รับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ
ขอ งโร งเรี ย น ใน สั งกั ด ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการ 
รับนักเรียน ของส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  เข ต  9 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4 ) จั ด ท าราย งาน ข้ อมู ล
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร ว า ง
แ ผ น ก า ร รั บ นั ก เ รี ย น           
ปี ก ารศึ กษา 2 56 4  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

๓. ประชำสัมพันธ์และรณรงค์
กำรรับนักเรียน 
   ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ก า ร รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา ปีที่ 1  และระดับ
มั ธย ม ศึ ก ษ าปี ที่  4  ข อ ง
โร ง เรี ย น ใน สั ง กั ด ไ ป ยั ง
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทาง
การศึกษา  ทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต .ค
. 

พ.ย
. 

ธ .ค
. 

ม.ค
. 

ก .พ
. 

มี .ค
. 

เ ม .
ย 

พ.ค
. 

มิ .ย
. 

ก .ค
. 

ส .ค
. 

ก .ย
. 

๔
. 

ด ำเนินกำรรับนักเรียน 
  1) ประชุมช้ีแจงนโยบายและ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2563  
  2) จัดตั้งศูนย์ประสาน    การ
รับนักเรียน 
  3) ด าเนินการรับนักเรียน  ปี
การศึกษา 2564 
  4) จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน
ที่พลาดจากการสอบคัดเลือกและ
หรือจับฉลาก (เด็กไม่มีที่ เรียน) 
เพื่อให้โรงเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบ 

    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

๕
. 

ก ำกับ ติดตำม ควบคุม ดูแลให้
กำรรับนักเรียน            ปี
กำรศึกษำ 2564 เป็น    ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยม
โรงเรียนที่อยู่ ระหว่างการรับ
สมัครนักเรียน 
  2) ด าเนินการเยี่ยมโรงเรียนที่
อยู่ระหว่างการรับสมัครนักเรียน 
  3) ก ากับ ดูแลให้โรงเรียนถือ
ปฏิบัติตามนโยบาย     และแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด
ส า นั ก งาน ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
การศึ กษา     ขั้ นพื้ น ฐาน  ปี
การศึกษา 2564 
  4) ประสานกับคณะ กรรมการ
รับนักเรียนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการ        
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

๖
. 

สรุปรำยงำนกำรรับนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. กิจกรรมกำรประชุมแนวทำงกำรก ำหนดเขตพื้นที่บริกำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565  
    (กำรปรับปรุงเขตพื้นที่บริกำรโรงเรียน) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
1. ประชุมแนวทางการก าหนด

เขตพื้นที่บริการโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2565  
(ก า รป รับ ป รุ ง เขตพื้ น ที่
บริการโรงเรียน) 

      
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

   

3. กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม/เรียนรวม   
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนประกาศ

รับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน 
   

 
 
 

     
    

2. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น
ด าเนินการคัดแยก คัดกรอง  
และวินิจฉัยเด็กพิการเรียน
ร่วม และจัดท าสารสนเทศ
ข้อมู ลการจั ดการศึ กษ า
ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 

   
 

 
 

     
 

   

3. แจ้งให้ โรงเรียนปรับปรุง 
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ก า ร รั บ
นักเรียนพิการที่ ผ่ านการ   
คัดกรองในระบบโปรแกรม
สารสนเทศ SET  

   
 

 
 

     
 

   

4. ตรวจสอบรายงานผลการ
รับนักเรียนพิการเรียนร่วม
ของโรงเรียนในสังกัด พร้อม
ยืนยันข้อมูล ส่งให้ส านัก
บริการงานการศึกษาพิเศษ 

   
 

 
 

     
 

   

5. ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ก ารคั ด กรอ งคน
พิการทางการศึกษา เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร คั ด แ ย ก      
คัดกรอง และวินิจฉัยเด็ก
พิการเรียนร่วม 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. ประสานความร่วมมือกับศูนย์

ก ารศึ ก ษ าพิ เศ ษ ฯ  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ส่งต่อนักเรียนพิการ การแก้ไข
ปัญหานักเรียนพิการ  และ
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนพิการ
เรียนร่วม 

   
 

 
 

     
 

   

7. สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

          
 
 

 
 

 
4. กิจกรรมสอบคดัเลือกนักเรียนเพื่อกำรศึกษำต่อ 
1. โครงการส่งเสริมเด็กดีมี

คุณธรรมเข้าศกึษา               
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนร่วมกบัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2563 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

   

2. การคัด เลือกนัก เรียน เข้ า
ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ร ะ ดั บ ชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4  ใน
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

   

3. การคัดเลือกนักเรียนโควตา
พิเศษ เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

5. กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2564 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้

หน่วยงาน สถานศึกษาทุก
สังกัดทราบ 

         
  

 
 

3. รับสมัครเข้าร่วมโครงการ             
4. แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

คัดเลือก ประเมิน 
         

   
 

5. ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ค ณ ะ 
กรรมการ/ป ระชุ มชี้ แ จง
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

         
   

 

6. ด า เนิ น ก ารป ระ เมินตาม
ก าหนด 

         
   

 
7. ประชุมสรุปผลการประเมิน 

และรายงานผลให้ ระดั บ
จังหวัด 

         
   

 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

93 

7. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมาณ สพม. 49,960 บาท งบประมาณ สพฐ. 19,000 บาท 

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1 กิจกรรม กำรรับนักเรียน ปีกำรศกึษำ 
๒๕๖4 

   19,000  19,000  

1.1 ประชุมคณะกรรมการรับการนักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 6 ครั้ง จ านวน 22  คน 
- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าประชุม   
(22 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มื้อ × 3 ครั้ง)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(22 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 3 ครั้ง) 

    
 
 
 

6,600 
 

4,620 

  
 
 
 

6,600 
 

4,620 
1.2 ค่าจัดจ้ างท า เอกสารวางแผนการรับ

นั ก เรี ย น  ปี ก ารศึ กษ า  ๒ ๕ ๖ 3  ขอ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 8 เล่ม  
ปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 240 บาท  
(7 เล่ม × 280 บาท )  

     
 
 
 

1,920 

  
 
 
 

1,920 

1.3 
 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้กับ
เด็กไม่มีที่เรยีน จ านวน 22 คน   
- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าประชุม   
  (22 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มื้อ)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
  (22 คน × ๓๕ บาท × ๒ มื้อ) 

    
 
 

2,200 
 

1,540 

  
 
 

2,200 
 

1,540 
1.4 ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการรับ

นั ก เรี ย น  ปี ก ารศึ กษ า  ๒ ๕ ๖ 3  ขอ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 8 เล่ม  
ปกสี่สีอาบมัน ราคาเล่มละ 265 บาท  
(8 เล่ม × 265 บาท )  

    
 
 
 

2,120 

  
 
 
 

2,120 

2 กิจกรรมกำรประชุมแนวทำงกำร
ก ำหนดเขตพื้ นที่ บ ริกำรโรงเรียน      
ปีกำรศึกษำ 2565 (กำรปรับปรุงเขต
พื้นที่บริกำรโรงเรียน) ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

   11,900  11,900 

2.1 ประชุมแนวทางการก าหนดเขตพื้นที่
บริการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
(การปรับปรุงเขตพืน้ที่บริการโรงเรียน) 
-  ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าประชุม   
   (70 คน × ๑๐๐ บาท × ๑ มื้อ)  
-  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
   (70 คน × 35 บาท × 2 มื้อ) 

   
 

 

 
 

 
7,000 

 
4,900 

  
 

 
7,000 

 
4,900 
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ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรียนร่วม/เรียนรวม   

  1,560 6,500  8,060 

3.1 การติดตามผลการด าเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  
  (13 คน × 120 บาท × 1 วัน)  
- ค่ายานพาหนะ 
  (1 คน x 500 บาท x 13 คน) 

   
 
 

1,560 
 

 
 
 
 
 

6,500 

 
 

 
 
 

 
 
 

1,560 
 

6,500 
4 สอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือกำรศึกษำต่อ   - - - - 
5 คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือ 

รับรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปี 2564 
  20,000 7,400 2,600 30,000 

5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงการ
คัดเลือก ประเมิน 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 10  คนๆ ละ 170 บาท  

    
 

1,700 

  
 
 

5.2 ด าเนินการคดัเลือกและประเมินเชิง
ประจักษ ์
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 20 คน ๆ ละ 
1000 บาท  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถ 2 คัน  

   
20,000 

 

 
 

4,000 

  

5.3 ประชุมสรุปผลการประเมินเชิงประจักษ์ 
-ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 170 บาท 

    
1,700 

  

5.4 สรุป รายงานผล 
-ค่าวัสดุ   

    
 

 
2,600 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   21,560 44,800 2,600 68,960 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  กำรประเมินโครงกำร   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส 
  ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
  ภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ 
  ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

ประเมินจากหลักฐาน   
ร่องรอย 

หลักฐานจากเอกสาร  เช่น 
- เอกสารรายงานผลการรับนักเรียน 
- ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน หรือ
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดของแต่ละปี 
- ข้อมูลการศึกษาต่อ 
- ข้อมูลการวางแผนการรับนักเรียน 
- รายงานผลการรับนักเรียนพิการเรียน
ร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2563   
- แบบคัดกรองนักเรียนพิการ 
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9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9.2 เด็กในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งเด็กท่ัวไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และโรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 

ชื่อโครงกำร     พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   
แผนงำน     พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
2.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่ ๑๒  การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. / สพม.9   ที่ 2 ด้านโอกาส 
5.มาตรฐานส านักงานเขต    ที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับประสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่  ๔  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางชาติรส  ใจตรง 
งบประมำณด ำเนินกำร    จ านวน  ๓๓,๐๐๐   บาท 
 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของ
คนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นภาระ
รับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมละสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกสภาพตามปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการให้บริการการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชนพิการจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการเรียนร่วม เพ่ือให้เด็ก เยาวชนสามารถเข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้  ๑) บริหารจัดการเรียนรวมให้มี
คุณภาพ ๒) พัฒนาศึกษานิเทศก์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
นโยบาย ๓) สนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีคุณภาพ  
๔) จัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ๕) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
  

โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 2.4 
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2. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9   
๒.  เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
๓.  เพ่ือนิเทศ ก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
3.1  เชิงปริมาณ 

 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       
3.2  เชิงคุณภาพ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีฐานข้อมูลของโรงเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ   ได้
อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน   

2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่มีการจัดการเรียนรวม  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในการจัดการศึกษา  
ตามศักยภาพของคนพิการ   

3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศ ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ  

4. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนอู่ทอง 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
๖. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ประชุมวางแผนแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

            

๒ จัดอบรมแลก สัมมนา ประเด็น 
-การคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษ    
-การจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (Individualized 
Education Program: IEP)  
-การจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล(Individual 
Implementation Plan: IIP)  

            

๓ จัดท าระบบฐานข้อมูล             

๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

            

๕ สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผล 
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๗. งบประมำณ      

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ประชุมวางแผนแนวทางการจัด

การศึกษาเรียนรวม   
-ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๑๓ คน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐๐ x ๑๓ คน 

- - - ๔๕๕ ๑,๓๐๐ 
 

๑,๗๕๕ 

๒ จัดอบรม/สัมมนา  
-การคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษ    
-การจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (Individualized 
Education Program: IEP)  
-การจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล(Individual 
Implementation Plan: IIP)  
-ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๙๑ คน 
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ x ๙๑ คน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คนx 
๖๐๐ บาทx ๖ ชม. 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐๐ x ๗๒ คน 

- - ๑๐,๘๐๐ ๑๒,๒๘๕ ๗,๒๐๐ ๓๐,๒๘๕ 
 

๓ จัดท าระบบฐานข้อมูล - - - - - - 
๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาเรียนรวม 
ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการนิเทศบูรณาการฯ 

๕ สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผล 
-ค่ากระดาษและจัดท ารูปเล่ม 

- - - - ๙๖๐ ๙๖๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑๐,๘๐๐ ๑๒,๗๔๐ ๙,๔๖๐ ๓๓,๐๐๐ 
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๘. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานข้อมูล
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความจ าเป็นพิเศษ  

การประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบรายงานผล 

แบบประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบรายงานผล  

๒.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
- โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ  
- โรงเรียนมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (Individualized Education 
Program: IEP)  
- โรงเรียนมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan: IIP)  
 

การประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบรายงานผล 

แบบประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบรายงานผล  

 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1) ผู้บริหารและครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลของโรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความจ าเป็น
พิเศษ  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร       โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 256๔ 
แผนงำน       พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. / สพม.9  ที่ 2 ด้านโอกาส 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ 3 ประเด็นที ่๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาววันวิสา สิงหฬ 
งบประมำณ      3๖,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต และมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ 
เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้มีการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทาง
ชีวิตในอนาคตในการวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพแนะแนวในสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปี 256๔ ขึ้น  

 2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ  
 ๒.๓ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต 

 3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
     3.1 เชิงปริมำณ 
  1) โรงเรียน  จ านวน  61  แห่ง 

 ๒) นักเรียน   จ านวน  ๒๑,๘๑๕  คน 
          3) ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยากร   จ านวน  72  คน 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริม ฯ ที่ 2.5 
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         3.2 เชิงคุณภำพ  
  นักเรียนได้ค้นพบตนเองและสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน 
 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
 
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 ด าเนินงานตามโครงการฯ อบรม
นักเรียนในสังกัด 

            

5 การด าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ิมทักษะ
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 
  5.1 ประชุมชี้แจงผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัด 
  5.2 ส ารวจและจ าแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
  5.3 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษา 
ดูงานและสมัครเข้าอบรมที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 

            

6 สรุปและรายงานผลโครงการฯ             

 

 7. งบประมำณ 
     งบประมาณท่ีใช้ จ านวน 3๖,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนฯ 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1 คนๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 
จ านวน ๔ วัน ๆ ละ 2 สหวิทยาเขต )      

  
 
 
 

 
14,400 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
14,400 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(๔ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๔ วัน)    
  - ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 

๓,๘๔๐ 
 
 

 
 

2,000 

 
 
 
 

4,760 

๓,๘๔๐ 
 

2,000 
 

4,760 
2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียน

ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ 
  - ค่าอาหาร จ านวน 50 คน ๆ ละ 
100 บาท  
  - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 
  - ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/
ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
  - ค่าวัสด ุ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

5,000 
 

3,500 
 

1,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,5๐๐ 

 
 

5,000 
 

3,500 
 

1,๐๐๐ 
 

1,5๐๐ 
 รวม   18,240 ๑1,500 6,260 3๖,๐๐๐ 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ได้แนวทางในการศึกษาหรือประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 

2. การประเมินผล 

แบบประเมินผล 

 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนได้ค้นพบตนเองตามความถนัดจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาหรือประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 ๙.๒ สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดด้าน
อาชีพของนักเรียน 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร            เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔    
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต                     ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ 
       พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร              นายปราโมทย์ เจตนเสน 
งบประมำณด ำเนินกำร       จ านวน  350,000 บาท                         งบ สพฐ.   

1.  หลักกำรและเหตุผล 
  1.  หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วนการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand ) ” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบ
รูณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย ทั้งน้ีแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การ
สร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.1 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุกจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชน 
  2.  เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
  3.  เพ่ือพัฒนาวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้ำหมำย 
  3.1  ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 
   1.  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙  
   2.  ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 
   3.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกษาเขต ๙ จ านวน ๖๑ 
โรงเรียน 
  3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภำพ) 
   3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการ
สุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและ
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน 
   3.2.2  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

จัดท า / เสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมตามแผนที่ด าเนินการ 
สรุปผลการด าเนินการ 

พฤศจิกายน 256๓ 
ธันวาคม 256๓ 
มกราคม – สิงหาคม 256๔ 
กันยายน 256๔ 

กลุ่มนิ เทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 
 

 
5.  งบประมำณ เงินงบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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6.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ “ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ” 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

30,000 

1 .1   กิ จ ก ร รม พั ฒ น าวั ต
กรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 

  
5,000 

  
5,000 

  

1 .2  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า วั ต
กรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน 

  
5,000 

  
5,000 

  

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัทสร้างการ
ดีสู่ Marketing 4.0 

  
5,000 

  
5,000 

  

1 .4  กิ จกรรมค่ ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน”(เยาวชน
ไทยหัวใจ STRONG) 

 5,000  5,000   

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

 5,000  5,000   

1.6 กิจกรรมสร้างค่ านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคม
ด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

  
5,000 

  
5,000 

  

2. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 30,000 
2 .1  กิ จ ก ร ร ม ขั บ เค ลื่ อ น
หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

  
10,000 

  
10,000 

  
10,000 

2 .2  กิ จก รรมแลก เปลี่ ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

  
10,000 

  
10,000 

  
10,000 

2 .3  ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

 10,000  10,000 
 10,000 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้ เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก รวม 
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งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

(บาท) 

3. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น  (Best 
Practice) โรงเรียนสุจริต 

 10,000  10,000 
  

กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

190,000 

5.1 กิจกรรมสร้างความตะหนกัรู้
ในการป้องกันการทุจริตการพฒันา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสงักัด จ านวน 50 คน 
(ศึกษาดูงาน สพท. ต้นแบบ) 

 80,000  80,000 

  

5.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมด้านทุจริต 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
รับรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อม
ให้กับข้าราชการ 

 50,000  50,000 

  

5.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

 15,000 5,000 20,000   

5.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่น
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

 40,000  40,000 
  

6. การประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA Online) 

90,000 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๖.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมิน ITA Online 

 10,000  10,000   

๖.๒ กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

 15,000  15,000 
  

๖.๓ กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 25,000  25,000   

๖.๔ กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

 40,000  40,000   

รวม  345,000 5,000 345,000  350,000 
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7.  ระยะเวลำกำรใช้งบประมำณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.6๓ -31 ธ.ค.6๓) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.6 - 31 มี.ค.6๔) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.6๔-30 มิ.ย.6๔) 

ไตรมาสที่  4 
(1 ก.ค.6๔ – 30 ก.ย.6๔) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 100,000 - 200,000 - 100,000 - 

 
8.  คา่เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2563 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตมีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีฐ านความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
 3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
10.  กำรติดตำมประเมินผล 
 1.  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2.  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
 3.  การายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 4.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 
 
 

http://www.uprightschool.net/
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร            เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 
       ประสงค ์และค่านิยมของชาติ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
       ปีงบประมาณ 2๕๖๔   
แผนงำน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ 3  ตัวบ่งชี้ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
งบประมำณด ำเนินกำร     40,000 บาท 
 
  
1.หลักกำรและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง คนดีให้ 
บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครู
สอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่ เรียน
ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เพ่ือเป็นการน้อมน าพระ
ราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวง ศึกษาธิการ มอบหมายให้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ขึ้น โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และเพ่ือให้ด าเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีเป้าหมาย มีผลลัพธ์ และผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างชัดเจน  มีกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความ
พอเพียง ๒) ความกตัญญู ๓) ความซื่อสัตย์สุจริต ๔) ความรับผิดชอบและ ๕) อุดมการณ์คุณธรรม โดยเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพ  

โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.2 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้น านโยบายดังกล่าวมาวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

 2.วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถน ากระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
เชิงปริมำณ 

1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 3 โรงเรียน (ระดับ 1 ดาว) 
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 22 โรงเรียน (ระดับ 2 ดาว) 
3. ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน สังกัด สพม. ๙ จ านวน ๖๑ โรงเรียน (ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ) 
4. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านคุณธรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม รร.คุณธรรม ระดับ 2 ดาว  
    และ ระดับ 3 ดาว จ านวน 58 โรงเรียน (ปี 2564) 

เชิงคุณภำพ 
  ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 

3. โรงเรียนเกิดความยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1. โรงเรียนในสังกัด สพม. ๙  จ านวน   ๖๑  โรงเรียน  

2. ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ( ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) 
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 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมนิเทศเชิงรุก/ออนไลน ์ 
(นิเทศอย่างน้อยโรงเรียนละ 1-2 
ครั้ง/ภาคเรียน) 
    1.1 นิ เท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม     
ก ารขั บ เคลื่ อน โครงการระ ดับ
โรงเรียน (ระดับ 1 ดาว)  
    1.2 นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโครงการระดับโรงเรียน 
(ยกระดับ 2 และ 3 ดาว) 

            

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
   2.1 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
ขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
และส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
   2.2 จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 2 ดาว 

            

3 กิ จกรรม  “10,000 คุ รุชน  คน
คุณธรรม” 
   3.1 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
ขับเคลื่อนคุณธรรม สมัครเข้ารับ
การคั ด เลื อก  “10,000 คุ รุ ชน          
คนคุณธรรม ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
   3.2จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

            

4 กิจกรรม Symposium โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
    จั ดก ารป ระชุ ม แลก เปลี่ ยน
เรียนรู้ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
    - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามัน
เชื้อเพลิง (รร.ที่จะไปจัดนิทรรศการ 
ระดับเขตตรวจราชการท่ี 3) 
    - ค่าวัสดุ 

            



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

111 

 7.งบประมำณ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ

. 
สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมนิเทศเชิงรุก/ออนไลน์  
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
11วันๆละ 1,000 บาท  
(11x1,000) = 11,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการภายนอก 
11วันๆละ 120 บาท จ านวน 2 คน 
(120x2) x 11= 2,640 บาท 
- ค่าวัสดุ เอกสารนิเทศ สรุปรายงาน 
(760บาท) 

 14,400 2,640 11,000 760 14,400 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ

. 
สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
    จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาตามเกณฑ์ ระดับ 2 ดาว
และประกาศรับรองให้ระดับ ๑ ดาว  
(รุ่นปี งปม. 2564) 
- ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง 
๒ มื้อ (1 วัน) จ านวน 10 คน  
(10X๑๗๐) = 1,700 บาท 
- ค่าวัสดุ ประชุม/ จัดท าเกียรติบัตร/ 
สรุปรายงาน 5,300 บาท 

 7,000  1,700 5,300 7,000 

3 กิจกรรม“10,000 คุรุชน  
คนคุณธรรม” 
    จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ตามเกณฑ์การพิจารณา  
- ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง 
๒ มื้อ (2 วัน) จ านวน 15 คน  
(1๕X๑๗๐)x2 = 5,100 บาท 
ประกาศผล / ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ค่าวัสดุ ประชุม/ จัดท าเกียรติบัตร/ 
สรุปรายงาน  7,500 บาท 

 12,600  5,100 7,500 12,600 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ

. 
สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 กิ จ ก ร รม  Symposium โ ร ง เรี ย น
คุณธรรม สพฐ. 
    จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    - ค่ าพาหนะ/ค่ าชดเชยน้ ามั น
เชื้อเพลิง (รร.ที่จะไปจัดนิทรรศการ 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 3) 
    - ค่าวัสด ุ

 6,000  2,000 4,000 6,000 

 รวม  40,000 2,640 19,800 17,560 40,000 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

 8. กำรประเมินโครงกำร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

๑.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจและ เกิดทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

๒. ร้อยละของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศการด าเนินงาน แบบนิเทศ 

๓.จ านวน ผู้บริหาร และครู พัฒนาเป็น
บุคคลต้นแบบและเป็นแบบอย่างได้ตาม
เกณฑ์ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 
ระดับ สพท. 

ประเมินผลการด าเนินงาน แบบประเมิน 

  

  9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืนและปฏิบัติตนเป็นคนดีตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ก าหนด 

๒. ผู้บริหาร และครู ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ
จากนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๓. โรงเรียนมีกระบวนการและผลงานการปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แบบอย่างได้ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร     ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs  
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

1.สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ    ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
       ทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร     ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
            ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
             ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ./สพม.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ  
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต          ที่  ๑  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

       ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ประเด็นที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล, นางชาติรส  ใจตรง 

       นายจิรวัฒน์  บุญครอง, นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง 
งบประมำณ             5๐,๐๐0 บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนา   ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2579) ก าหนดแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ีอพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพโดยน้อมน าศาสตร์
พระราชา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือเกิดความยั่งยืนกับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัด และเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธานแห่งองค์พระมหาชนกนาถ   ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้อง
สร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน ๔ ด้านประกอบด้วย  (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  อีกทั้งเพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อ
การด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.3 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   จึงได้จัดท าโครงการ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ  และเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป  

  2.วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา เพ่ิมข้ึนปีละ 1 แห่ง  
  ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
  ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลัก Zero 
waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  
 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 

3.1  เชิงปริมำณ 
     ๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพ่ิมขึ้นปีละ 1 แห่ง 
                ๒. โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน ๖๑ โรงเรียน น้อม
น าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
        ๓. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน ๖๑ โรงเรียน 
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
             ๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพ่ิมมากขึ้น 
       2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาคุรภาพการจัดการศึกษา โดยน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพปฏิบัติ 
       3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการพัฒนาโรงเรียนด้าน
การจัดสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
    ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓  -  30  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่
กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. กิจกรรมที่ 1  กำรขับเคลื่อน
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   1. จัดอบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน เพื่อประเมินเปน็ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ครูแกน
น า 61 โรงเรียน) 
  ๒. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง    
    ๒.๑ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงาน 
    ๒.๒ สรุป รายงานผลการ
นิเทศตามแบบนิเทศ 

   
 
 
 

         

๒. กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน 
ตำมพระบรมรำโชบำยด้ ำน
กำรศึกษำ ของรัชกำลที่ ๑๐ สู่
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ 
  ๑. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม (แบบสอบถาม) 

            

๓.  กิจกรรมที่ ๓  สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
สืบสำนศำสตร์พระรำชำ สู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  ๑. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม(แบบสอบถาม) 
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7.งบประมำณ 
 ระบงุบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้
ชัดเจน รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมที่ 1  กำรขับเคลื่อน
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ 
๑. จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ครูแกนน าจังหวัดสุพรรณบุรี 32 
โรงเรียน จังหวัดนครปฐม 29 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน) 
จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 
100 x 76 คน 
  (ครูผู้เข้ารับการอบรม 61 คน 
คณะท างาน 15 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
๔ มื้อ ๆ ละ 35บาท  
(35 x 4 X 76 คน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน  
   - (1,200 x ๙ ชม. x ๑คน)   
   - (1,200 x ๓ ชม. x ๑คน)   
    - (600 x ๙ ชม.x ๑ คน) 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าวัสดุ ประกอบการอบรม/ 
  สรุปรายงาน  
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
   โรงเรียน 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๒. กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน 
ตำมพระบรมรำโชบำยด้ ำน
กำรศึกษำ ของรัชกำลที่ ๑๐ สู่
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ 
  ๑. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
ขับเคลื่อนการน้อมน าพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษา ของ รัชกาล
ที่ ๑๐ สู่การบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งแบบ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
  3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
โรงเรียน การน้อมน าพระบรม รา
โชบายดา้นการศึกษา ของ รัชกาล
ที่ ๑๐ สู่การบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
   4. ประกาศ ยกย่องชมเชย 

    500  

๓. กิจกรรมที่ ๓  สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
  ๑. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน
ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบ
สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ส่งแบบประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
  3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
โรงเรียนขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   4. ประกาศ ยกย่องชมเชย 

    500  

 รวม   19,800 27,840 2,360 5๐,๐๐๐ 
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8. กำรประเมินโครงกำร 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 

๑. ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา เพ่ิมขึ้นปีละ 1 แห่ง  
๒. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน น้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
๓. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงาน 
 

นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงาน 
 
นิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงาน 

แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
 
 
แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
  
 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. โรงเรียนด าเนินกิจกรรม และบูรณาการการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา สู่เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

 ๓. โรงเรียนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของส านักงาน   
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2564 
แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที ่10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ./สพม.9  ที ่3 ด้านคุณภาพ 
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต ที่ 3 ประเด็นที่ ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล 
งบประมำณ  20,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยรัฐบาล ได้มียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน คือ กิจกรรมลูกเสือ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชน   ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วย
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงาน   ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียน    
การสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2564 

 2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมี
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของการลูกเสือ 
 2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิด
ผลดี   ต่อกิจการลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด  

โครงกำรกลุ่มส่งเสริม ฯ ที่ 3.4 
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 3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน 
 2) ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนในสังกัด 
 3) บุคลากรทางการลูกเสือทุกคนในสังกัด 
 4) คณะกรรมการตัดสินฯ จ านวน 7 คน 
      3.2 เชิงคุณภำพ  

 1) ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือตนเอง หมู่คณะมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่ตนเอง 

 2) ลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
 3) บุคลากรทางการลูกเสือมีขวัญก าลังใจในการร่วมอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและ

ประเทศชาติ 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและ

จังหวัดนครปฐม) 

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะกรรมการ/

คณะท างาน 
            

2 การจัดงาน “วันมหาธีร
ราชเจ้า” 

            

3 การจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

            

4 การคั ด เลื อ ก ลู ก เสื อ ที่
เห็ น ส ม ค วร ได้ รั บ เข็ ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

            

5 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น 

            

6 การคั ด เลื อ ก โรง เรี ย น
ต้นแบบลูกเสือ 

            

7 ส รุ ป แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล
โครงการ 
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 7.งบประมำณ  จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ต้ น แ บ บ ลู ก เสื อ  ส า นั ก ง า น
คณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น
พื้นฐาน 
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ฯ จ านวน 7 คน  ๆ1,000 บาท 
   - ค่ าพ าหนะ/ค่ าน้ ามั น เชื่ อ
เพลิง/ค่าชดเชยน้ ามัน 
   - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

 √  
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,500 

 
 
 
 

7,000 
 

2,000 
 

5,500 
 รวมทั้งส้ิน   7,000 2,000 5,500 14,500 
2 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเด่น 
     - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน  ๆละ 
100 บาท 
     - ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่งด่ืม 7 
คน  ๆละ 2 มื้อ  ๆ35 บาท 
        - ค่าวัสดุ 

 √  
 
 
 
 

 
 

700 
 

490 
 

 

 
 
 
 
 
 

4,310 

 
 

700 
 

490 
 

4,310 
 รวมทั้งส้ิน    1,190 4,310 5,500 

หำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 8. กำรประเมินโครงกำร 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. กรอกแบบประเมิน/
แบบสอบถาม 
2. จ านวนโรงเรียน 

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

  

9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  7.1 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่ามีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
 7.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ
สร้างเครือข่ายงานกิจการลูกเสือในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีประสิทธิภาพ 
 7.3 ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้าง
เสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร       สภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      เขต 9 ประจ าปี 256๔ 

แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ  ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ 3 ประเด็นที่ ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาววันวิสา สิงหฬ 
งบประมำณ      ๕0,000 บาท 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่าง

เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ร่วมรณรงค์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒ นาสั งคม  ร่วมรณรงค์ เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้าง
ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่
ระดับประเทศและพร้อมที่จะเข้าสู่ เวทีประชาคมอาเซียนในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการ
ด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมอย่างมีคุณค่า
และสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และต่อต้านการ  ซื้อสิทธิขายเสียง โดยส่งเสริมให้ที่ผ่านสถานศึกษาในสั งกัดได้
ด าเนินงานและจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและ
พัฒนากิจกรรมน าไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 2.2 เพ่ือปลุกจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรม
สภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
 

โครงกำรกลุ่มส่งเสริม ฯ ที่ 3.5 
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3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมำณ  
         1)  โรงเรียน    จ านวน  61 แห่ง  
  2)  ครูที่ปรึกษากิจกรรม/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/วิทยากร   จ านวน  70 คน 

 3)  นักเรียน จ านวน 122 คน 
      3.2 เชิงคุณภำพ  
       1) สภานักเรียนร่วมท าหน้าที่สืบความรู้ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ ระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อและอบายมุข รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์

  2) สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ        สภานักเรียน 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน             

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน             

4 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 
    - แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน 
    - คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

            

5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ             

๖ สรุปและรายงานผลโครงการฯ             

 

7. งบประมำณ 
         จ านวน ๕๐,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 
    - ค่าอาหาร(ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี) 
จ านวน 7๐ คน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท 
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน  
7๐ คน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 
    - ค่าอาหารเหมาจ่ายส าหรับนกัเรียน 
จ านวน 122 คน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มกระบวนการ 
จ านวน ๗ คนๆ ละ ๗ ช่ัวโมงๆละ ๔๐๐ บาท 
    - ค่าพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง/คา่ชดเชย
น้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16,800 

 
7,000 

 
4,900 

 
9,760 

 
 
 

๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,540 

 
7,000 

 
4,900 

 
9,760 

 
16,800 

 
๑,๕๐๐ 

 
๓,540 

๒ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
    - ค่าพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง/คา่ชดเชย
น้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ค่าวัสดุ 

  
 
 
 

  
๒,๕๐๐ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 รวม   16,800 ๒๕,๖๖๐ ๗,๕๔๐ ๕๐,๐๐๐ 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดได้
ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมและได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวิถีประชาธิปไตย 

1. การสังเกต การมีส่วนร่วม 

2. การประเมินผล 

แบบประเมินผล 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๙.1 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๙.2 สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร         เสริมสรา้งความรู้เรื่อง กฎ ระเบยีบ วินยั และกฎหมายทั่วไป 

แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย 
       นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกุล 
งบประมำณ      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   หลักการและเหตุผล ระบุถึงปัญหา ความเร่งด่วน และความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าโครงการโดย
วิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ
ในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ แต่ก่อนท่ีจะสร้างคน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการด าเนินการ ท้ังทางด้านการปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้ชีวิต เพื่อไม่กระท าการในทางท่ี
เสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัยและผิดกฎหมาย  ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่าท้ังด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าท่ีของตนเอง ท่ีจะ
ท าให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากท่ีสุด เพื่อป้องกันการกระท าผิดวินัย การกระท าผิดกฎหมาย
ป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีมาตรการท่ีเข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา 
ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่  ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด   ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 95 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชา มีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าท่ี  ในเรื่อง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด อย่างน้อยท่ีสุด 3 ประการ ดังนี้ 

     (1)  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ให้กระท าโดยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ให้ถูกต้องเหมาะสม  
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ  สร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ  หรือการอ่ืนใดใน
อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

โครงกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี ที่ 3.6 
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    (2)  ป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  โดยเอาใจใส่  
สังเกตการณ์  และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตาม
ควรแก่กรณีได้   
              (3)  ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 2.วัตถุประสงค์  
      2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
              2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และป้องกันการกระท าผิดวินัยและกฎหมาย
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระท าการ
ในทางท่ีจะท าให้เกิดการกระท าผิดวินัย และ กฎหมาย 
             2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
    3.1 เชิงปริมาณ 
                  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด และในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  
   3.2เชิงคุณภาพ 
                1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ทุกคน มีวิสัยทัศน์ และ
ทัศนคติ  ที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของตน ในการด าเนินการ 
เสริมสร้าง ป้องกัน และด าเนินการทางวินัย  
 

        4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
   ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

        5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  โครงการจะเริ่มด าเนินงานในเดือน มกราคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 
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       6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 
2 
 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

การด าเนินการ  
เสนอโครงการฯ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
โครงการเสริมสร้ างความรู้ 
ป้องกันการกระท าผิดวินัย และ
ด าเนินการทางวินัย  
จัดท าคู่มือให้ความรู้ตาม
โครงการฯ 
จัดท าวารสารเผยแพร่ความรู้
และจัดส่งเอกสารให้ความรู้ไป
ตามโรงเรียนในสังกัด 
ออกให้ความรู้ตามโรงเรียนใน
สังกัดตามความประสงค์ของ
โรงเรียน 
สรุปและประเมินผล 

            

  

   7.งบประมำณ 
      ไม่ใช้งบประมาณเพราะปฏิบัติได้อย่างงานประจ า 
 

  8. กำรประเมินโครงกำร 
      ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความรู้ กรอกแบบสอบถาม/
กรอกแบบประเมิน ตามแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 

  9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในเรื่อง กฎ วินัย และการด าเนินการ
ทางวินัย และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learningสู่การสร้างนวัตกรรมทาง  ภาษา
ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps (Using Active Learning in the EFL 
Classroom to Design English Language Innovation through GPAS 5 Steps) 

แผนงำน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางดวงพร  อายุการ 
งบประมำณที่ด ำเนินกำร         - 
 

1.หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการที่ปรบัเน้นในการสง่เสริมและ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพจึงเปน็หัวใจส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ครูผูส้อนจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม และเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ มีความสามารถ ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะทางภาษาและสามารถน าทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปใช้งานได้จริง ทั้งในดา้นวชิาการและการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัและเพื่อการปฏิบตัิงานในอนาคตและยังสร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
สมรรถนะเพื่อเป็นพลเมืองในยคุประเทศไทย 4.0 
 ดังนั้น แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงให้ความส าคัญการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างานดา้นสารสนเทศและการสื่อสาร
ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวชิาหลักและความรู้อ่ืน ๆ ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้าน
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ดา้นสขุภาพ และความรู้ดา้น
สิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรที่กระชับ (lean curriculum) และบรูณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้าง
นักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึงประสงค์ของโลกศตวรรษที ่ 21 นัน่คือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต 

โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.7 
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 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นหัวใจของทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้ (learning how to learn) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) หมายถึง การคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
(expert thinking) 2. การสื่อสารและความร่วมมือ (communication and collaboration) หมายถึง การ
สื่อสารอย่างซับซ้อน (complex communicating) 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity 
and innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการ
ด ารงชีวิต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง และเพ่ือการท างานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิต
ในโลกของการท างานที่เน้นความรู้ เป็นการท้าทายว่าผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มี
ทักษะเหล่านี้ติดตัว 
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) คือ ทักษะพ้ืนฐานที่มนุษย์
ในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนต้องเรียนรู้เพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการท้า
ทายว่าผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ผู้เรียนมีทักษะเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่
สามารถสอนได้โดยตรง แต่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้แนวคิดส าคัญของการบ่มเพาะทักษะทั้ง 3 คือ การ
ฝึกตั้งค าถาม ผู้สอนจึงต้องชักจูงหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งค าถามแปลก ๆ และช่วยกันหาวิธีทดลองหรือ
ค้นคว้าเพ่ือตอบค าถามนั้น ซึ่งการบ่มเพาะดังกล่าวเป็นกิจกรรม Active Learning ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
กระตือรือร้น กระหายใคร่รู้ น าไปสู่การทดลองหรือการลงมือปฏิบัติจริง 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงแบบ 
GPAS 5 Steps จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการ
คิด GPAS เป็นแกน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
งาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการส าคัญคือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Knowledge Constructive Learning) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) การเรียนรู้
มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้เนื้อหา (Learning Skills) การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่คงทน โดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้แสดงการน าเสนอและผลิตผลงาน (Learning for Understanding) ซึ่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) ได้พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดเป็นแกน (GPAS) ผสมผสานกับกระบวนการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากลรวมเป็น GPAS 5 Steps ดังนี ้
 Step 1  ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 

Step 2  ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing) 
Step 3 ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the 

Knowledge) 
Step 4  ขั้นสื่อสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
Step 5  ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self- 

Regulating) 
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 กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง GPAS 5 Steps 
เป็นกระบวนการที่พัฒนาครูผูส้อนให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและค่านิยมในการพฒันาผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
สามารถแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้ มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สามารถสร้างนวัตกรรมและสามารถน าเทคโนโลยทีี่มีอยู่รอบตัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active 
Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสงูเชิงระบบ GPAS 5 Steps” จึงเป็นโครงการที่
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนยกระดับสมรรถนะในด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning และสื่อทีท่ันสมยั จึงเป็นโครงการที่หลอม
รวมสื่อการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ผนวกกับระบบพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน โดยชี้แนะแนวทางการ
สอนอย่างชนัเจน มาเป็นหลักควบคู่กับการใช้วิธีวทิยาการสอนใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนที่มทีักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีความเป็น Active Citizen ที่เหมาะสมกับยคุประเทศไทย 4.0 ในปัจจบุันสามารถน าความรู้ทั้งหมด
ไปประยุกต์ใช้สู่การสร้างนวัตกรรมได้ 
2.  วัตถุประสงค ์  
 2.1  เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 สามารถประยุกต์ใช้สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษได้ 
 2.2  เพื่อสร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจให้กับครูผู้สอน อนัจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 2.3  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผสมผสานวิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษกับศาสตร์วชิา
ครู (Pedagogical Content Knowledge) เพื่อให้ครูผู้สอนน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สนองตอบต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 
 2.4  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง GPAS 5 Steps และการประเมินสภาพจริงเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้สามารถแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้มีความเข้าใจที่
คงทน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
3.เป้ำหมำยของโครงกำร  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ครูผู้สอนภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่ 3 สังกัด   สพม. 9  จ านวน   120 คน   
  2.  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสงักัด สพม. 9 จ านวน      15 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

-  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ มคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองจัดกิจกรรมการ  เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร 
                    -  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
                   -  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาตา่งประเทศและมีพฒันาการในทักษะการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศในชีวิตประจ าวันในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ต.ค. 63 – ก.ย.64 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนา 

    

2. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
2.1  Lesson Plan Design เสนอแนะแนวทางในการน า
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเอกลักษณ์
ของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถาบัน
ฯ ไปจัดการเรียนการสอน โดยน าเนื้อหาและองค์ความรู้
จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ New 
Frontiers มาปรับประยุกตใ์ช้ในการอบรมครั้งนี้2.2  
Teacher Training จัดการอบรมกึ่งปฏิบัติการส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนที่สนใจ เพื่อให้
ครูผู้สอนน าเทคนิคการสอนและสื่อการสอนต่าง ๆ ไปใช้
ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดโดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ ส่วน
ที่ 1  :  สื่อและการจัดการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 
จ านวน 3 ชั่วโมง มีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

 ส่วนที่ 2  :  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learning) จ านวน 3 ชัว่โมง มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีวิทยาการสอนที่เน้นการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาอังกฤษได้ 

    

3. นิเทศ ก ากับติดตามครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    

4.สรุปผลและรายงาน     
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5.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 หมายเหตุ  วันเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
6.  งบประมำณ 
 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) 
7.  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ / จ านวน / อัตรา) 
1.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดกิจกรรม
การ  เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 100 

2.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เกิดการเรียนรู้แท้มีความเข้าใจที่คงทน สอดคล้องตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ร้อยละ 100 

3.  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและมีพัฒนาการ
ในทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันในการเรียนและ
การประกอบอาชีพในอนาคต 

ร้อยละ 80 

4.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 4.1  ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 

 4.2  ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนวิชาภาษาอังกฤษท้ังในด้านวิชาการและการสื่อสาร และสามารถ
น าไปสร้างสรรค์แผนการจัดการเรียนรู้รายชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.3  ครูผู้สอนสามารถหลอมรวมรูปแบบ วิธีการ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เข้ากับการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษได้ 

 4.4  ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) และจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร      อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
   ด้านการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ระดับ CEFR เป็นฐาน” 
แผนงำน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     ที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางดวงพร  อายุการ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการที่ปรับเน้นในการส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล คือ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 
 

 การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเน้นการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงต้องยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้เน้นทักษะการสื่อสาร (CLT) ที่
เป็นไปตามกรอบหลักของ CEFR ด้วยการประเมินความรู้พ้ืนฐานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น และตรงตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
ครูผู้สอน และผู้เรียนในมีสมรรถนะหลักอันพึงประสงค์ตามกรอบของการพัฒนาความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนต่อ
การใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดย
ใช้ระดับ CEFR เป็นฐาน” ขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่
เน้นการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 

   โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.8 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

134 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ได้ 
 2.  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นการสื่อสาร CLT ได้ 
 3.  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะของผู้เรียนและตาม
กรอบของ CEFR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  3.เป้ำหมำยของโครงกำร  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 สังกัด   สพม. 9  จ านวน   120 คน   
  2.  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม. 9 จ านวน      15 คน   

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 -  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ได้ 
          -  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นการสื่อสาร CLT ได้                    
          -  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและมีพัฒนาการในทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
          กิจกรรมที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสิริน
ธรราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 

 *หมายเหตุ  วันเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ต.ค. 63 – ก.ย.64 
 

  6.  งบประมำณ 
 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 
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 7.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานเพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและจัดท าแผนพฒันา 

    

2. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนา 
กรอบเนื้อหำสำระ 
1.  ความรู้ ความเข้าใจ กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 
2.  สมรรถนะหลักด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน 
3.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริม
ทักษะการสื่อสาร CLT 
4.  Micro Teaching 

    

3. นิเทศ ก ากับติดตามครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

    

4.สรุปผลและรายงาน     
  
  8.  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ / จ านวน / อัตรา) 
1.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ได้ 

ร้อยละ 100 

2.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนโดยเน้นการ
สื่อสาร CLT ได้                    

ร้อยละ 100 

3.  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและมีพัฒนาการใน
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันในการเรียนและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

ร้อยละ 80 

 

  9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR เพ่ิม
มากขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องต่อสมรรถนะและ
ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและ
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตรองรับต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันและ
อนาคต 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร    พัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

แผนงำน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     ที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางดวงพร  อายุการ 
งบประมำณด ำเนินงำน     15,000  บาท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญและจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษา ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และการน าพาประเทศชาติก้าวสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกที่มีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และหลายประเทศก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้เป็นหลักใน
การสื่อสารทั่วโลกแล้วนั้น ภาษาต่างประเทศที่ภาษาที่ 3 ซึ่งได้แก่ภาษาในประเทศอาเซียน เช่น ภาษาเขมร 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือภาษาญี่ปุ่น ยังเป็นภาษาที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการสื่อสารในยุค
ประเทศไทย 4.0 หรือในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและยกระดับทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของผู้ เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์และนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในระดับจังหวัด ในการยกระดับภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายและจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับมาตรฐานภาษาต่างประเทศ 
คือ จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้มีการปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จึงได้
ก าหนดโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร พัฒนาสู่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ซึ่งได้แก่ 
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี ในชีวิตประจ าวันได้ตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันตามแนวคิด No Child Left Behind รวมทั้งยกระดับทักษะ การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศในการเรียน การประกอบอาชีพ และการด ารงชีพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 สังกัดสพม. 9  จ านวน   100 คน   
  2.  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม. 9 จ านวน      13 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

-  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดกิจกรรมการ  เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
-  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร (CLT) 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและมีพัฒนาการในทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 

4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1  การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 
ส าหรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
9 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี และ / หรือ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 อ่ืน ๆ) 
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วิธีด ำเนินกำร 
1.1  จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรและคณะท างานเตรียมการ
ด าเนินงานจัดท าเอกสาร/คู่มือประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 
ส าหรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
9 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 อ่ืนๆ) 

    

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม     
กิจกรรมที่ 4  ประเมินผล     
กิจกรรมที่ 5  สรุปรายงาน     

 
5.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กิจกรรมที่ 1 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 หมายเหตุ  วันเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
6.  งบประมำณ 
 งบประมาณ จ านวน 64,050บาท (หกหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) 

รายการ 
จ าแนกตามหนวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3 ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
และ/หรือภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี 3 อื่นๆ) 
วิธีด าเนินการ 
1.1  จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชงิปฏิบตัิการวิทยากรและคณะท างาน เตรียมการ
ด าเนินงาน จัดท าเอกสาร / คู่มอืประกอบการประชุม ปฏิบัติการ
ระยะเวลา 1 วนั (ศึกษานิเทศก์ /ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะท างาน 8 คน รวม 10 คน) 
  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10×35×1) = 350บาท 
  -  ค่าอาหารกลางวนั (10×100×1) = 1,000 บาท 
  -  ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิงไปกลับส าหรับคณะท างานกิโลเมตรละ 4 
บาท (10×120×4) = 4,800 บาท 
1.4  ประชุมปฏิบตัิการการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่ 3 ส าหรับครูผู้สอนภาษาตา่งประเทศ สู่การ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน่ ภาษาเกาหลี และ/หรือภาษาตา่งประเทศ
ภาษาที่ 3 อื่นๆ) ก าหนดระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูส้อนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 จ านวน 100 
คน วิทยากร คณะท างาน  และศึกษานิเทศก์ จ านวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 
140 คน 
   -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท/คน
(140×2×35×1) = 9,800 บาท 
  -  ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 100 บาท/ คน (140×100×1) = 
14,000 บาท 
  -  ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิงไปกลับส าหรับวทิยากรและคณะท างาน
กิโลเมตรละ 4 บาท (15×120กม.×4) = 7,200 บาท  
  -  ค่าเอกสาร/คู่มือประกอบการประชุมปฏิบัติการส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม/วสัดุใชส้อยต่างๆ125 คนๆ ละ 80 บาท 
(125×80) = 10,000 บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 4 คน ประชุมปฏิบัติการกลุ่มจ านวน 6 ชม./
วัน ระยะเวลา 1 วัน รวม 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (4×6×600)  
= 14,400 บาท  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  งบประมาณ (ต่อ)  

รายการ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
- ค่าวัสด ุ
  - เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจ านวน 125 ใบๆ ละ 
20 บาท (125×20) = 2,500 บาท 
1.5  นิเทศ ติดตาม 
1.6  ประเมินผล 
1.7  สรุปรายงานผลนิเทศ ติดตาม 
1.8  ประเมินผล / สรุปรายงานผล 

  
 

2,500 

 
12,500 

 

                              จ านวน 64,050 บาท  2,500 12,500 
รวมทั้งสิ้น(หกหมื่นสี่พนัห้าสบิบาทถ้วน) 15,000 

*หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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7.  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ / จ ำนวน / อัตรำ) 
1.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 100 

2.  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
(CLT) 

ร้อยละ 100 

3. ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ
และมีพัฒนาการในทักษะการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ
ในชีวิตประจ าวันในการเรียนและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

ร้อยละ 80 

 
8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (CLT) 
ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศและมีพัฒนาการในทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวันในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ชื่อโครงกำร         ยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
                                             คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตามสมรรถนะการสอบ PISA  
แผนงำน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ที ่3 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต                     มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ ๖ สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการ 
       จัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร          นายปราโมทย์ เจตนเสน, นายจิรวัฒน์  บุญครอง, นางชาติรส  ใจตรง 
งบประมำณด ำเนินกำร          งบบริหาร สพม.9     จ านวน 70,000  บาท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้น
และการด ารงชีวิตในอนาคต พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีลักษณะเหมือนข้อสอบ O-NET และ
ข้อสอบ PISA ได้ ดังนั้นเพ่ือให้ครูในสถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  จึงมีความส าคัญที่จะมีการพัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามตัวชี้วัด 

 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ O-NET วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ของ
นักเรียน และการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน Reading Literacy การค านวณ Mathematics Literacy และ
ด้านวิทยาศาสตร์ Science Literacy ตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกันกับนานาชาติ PISA ที่ผ่านมา
พบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สอนยังจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญ ในปีงบประมาณ 256๔ นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงได้ก าหนดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่าน การค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและ
หวังว่าด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่หลากหลายจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.10 
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๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA 

มุ่งเน้นการอ่าน การค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ ครู -นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบ PISA 
STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์  

2. เพ่ือนิเทศ ติดตามในการสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA 
มุ่งเน้นการอ่าน การค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ 

 
3. เป้ำหมำย  ปีงบประมำณ 2564 
   ๓.๑ เชิงปริมำณ    

  ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ านวน  ๖๑  โรงเรียน กลุม่สาระ
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
      
   ๓.๒ เชิงคุณภำพ  

ครผูู้รับผิดชอบการสอบ PISA กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความเข้าใจและมีทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA สามารถเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาและเร้าการตอบสนองของข้อสอบ
ของผู้เรียน และสามารถจัดท าเป็นคลังข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์  
 
๔.สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
 
๕.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

ตุลาคม ๒๕๖๓  – กันยายน  2564 
 

๖.  กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๑ ขั้นเตรียมหรือวำงแผน (PLAN) 
1.1 เขยีนโครงการ และประชุม
แผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

            

๒ ขั้นปฏิบัติตำมแผน (Do) 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อน
รายวิชาตามแนวทางการเรียนการ
สอนของ PISA 
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ที ่
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๓ ประเมินผลและรำยงำน(Check) 
3.1 ผลประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
3.3 แบบสอบถามผลการ
ด าเนินการ 
 

            

๔ สรุปผล และน ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนำ (Action) 
น าปัญหาและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์ สรุปและหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการ
ด าเนินโครงการในปีถัดไป 
 

            

 
 
 
 

๗.  งบประมำณ    สพม.9  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  70,000  บาท   
 
กิจกรรมที่ ๑ การยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างสมรรถนะ

นักเรียนตามมาตรฐานสากล PISA  (งบประมาณ  10,000  บาท ) 
 
 

 

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.๙ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนรายวิชา

ตามแนวทางการเรียนการสอนของ PISA 
จ านวน ๑ วัน 
 

 √  
 

 
10,000 

  
10,000 

๒ สรุปผล น าปญัหาและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์ พัฒนาการด าเนินโครงการในปี
ถัดไป 
- ค่าวัสด ุ

 √  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 รวมทั้งสิ้น    10,000  10,000 
 
หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอน

คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต (งบประมาณ  10,000  บาท )  
 

 

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.๙ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนรายวิชา

คณิตศาสตร์ การคดิเลขเร็วแบบเวท
คณิต จ านวน ๑ วัน 

 √  
 
 

 
10,000 
 

  
10,000 
 

๒ สรุปผล น าปญัหาและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์ พัฒนาการด าเนินโครงการในปี
ถัดไป 
- ค่าท าเกียรติบตัร  
- ค่าวัสด ุ

 √  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 รวมทั้งสิ้น    10,000  10,000 
หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (งบประมาณ 40,000) 

หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณ

และทรัพยากร 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ถอด
บทเรียนการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน) 
ระบบออนไลน์ 

 √  5,000  5,000 

๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้เข้าใจ วรรณคดี
ไทย วรรณคดีของชาติ ระบบออนไลน์ 

   10,000  10,000 

3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยใน
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ป2ี564 
 

 √  25,000  25,000 

 รวมทั้งสิ้น    40,000        40,000 
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กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ด้วยการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (งบประมาณ 1๐,๐00 บาท )          

ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพ
ม.9 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประกวด
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประกวดสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
-  ค่าอาหารกลางวนั + ค่าอาหารว่าง ๒  มื้อ (๑ วัน)  
จ านวน  ๑๓  คน  (๑๓ X ๑๗๐) = ๒,๒๑๐  บาท 
ประกาศผล ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-  ค่าวัสดุประชุม/จดัท าเกียรติบัตร/สรุปรายงานผล  
๑๗,๐๐๐  บาท  

- - - 10,00๐ -   ๑0,00๐   

๒ สรุปผลการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วยการประกวด
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
- ค่ากระดาษและจัดท ารูปเล่ม 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 10,00๐ - 1๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๘.  กำรประเมินโครงกำร   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการสอนแนว PISA  
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาในสงักัด ครบถ้วน 
เป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งมปีระสิทธิภาพ   

- ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ 
 
-ติดตามและตรวจสอบ
เอกสาร 

- แบบติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศ 
 
 
-แบบติดตามและสรุปรายงาน 
 

 

๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ๑. ครูได้น าความรู้ที่เกิดจากการเข้าอบรมโครงการไปใช้ในการวัดและประเมินผู้เรียนได้ตามความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดและถูกต้อง 
           ๒. ครผูู้รับผิดชอบการสอบ PISA ด้านการอ่าน การค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ มีข้อสอบมาตรฐาน
ในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ PISA 
           ๓. นักเรียนได้รับการวัดและประเมินได้ถูกต้องในระดับการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ PISA 
           ๔. โรงเรียนมีข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะ PISA ด้านการอ่าน 
การค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ทดสอบผู้เรียนให้เกิดการตอบสนองของผู้เรียนเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ชื่อโครงกำร      พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ         ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ที่ 3 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต  ที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดการที่ดี 
  ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 1  
  การบริหารงานด้านวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 5 การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวอรไท แสงลุน นางสุทธาสินี เปาอินทร์ และคณะศึกษานิเทศก์ 
งบประมำณ    จ านวน   70,000     บาท 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มี
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนท่ีจะปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยก าหนดให้การจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และการจัดการศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมท้ังก าหนดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อันเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะของ คนไทยให้สูงขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานดังกล่าวจะประสบ ผลส าเร็จได้นั้นโรงเรียนต้องมีการบริหาร 
จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีวิสัยทัศน์ มีจิตส านึก มุ่งมั่น กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูมีเสรีภาพ
ในการคิด ปฏิบัติ และจัดการเรียนรู้ ให้ได้ผลตามเป้าหมายของ  การปฏิรูปการศึกษา ส่วนครูต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ มีความคิดและจิตใจมุ่งมั่นท่ีจะ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เข้าใจหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างด า
บุคคล   นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
ก าลังด าเนินการอยู่คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งท่ีจะแสดงว่าโรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  คือ การบริหาร
จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ มีผลด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  
ซึ่งเป็นความท้าทายของโรงเรียนท่ีจะบริหารจัดการไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าวได้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.11 
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  2.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 
2. เพื่อจัดท าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
3. เพื่อสร้างความหนัก และสร้างความรู้เข้าใจในรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อย่าง

เป็นระบบ  
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมำณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษในสังกัด จ านวน 20 โรงเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 40 คน 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  โรงเรียนขนาดใหญ่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  7 ธันวาคม 2563- 30 กันยายน 2564  
 

 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมจัดท าข้อมลูสารสนเทศพ้ืนฐาน             

2 ประชุมถอดบทเรียนเพื่อหาวิธีปฏบิัติที่ดี 
(Best Practice) ด้านการจดัการศกึษาสู่
ความเป็นเลิศ 

            

3 สัมภาษณ์ สอบถาม ความต้องการเพื่อหา
แนวทางการคุณภาพการศึกษา 

            

4. การประชุมเสวนาวิชาการเรื่องทบทวน
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรยีน  
(CM) 

            

5. ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม (ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

            

6 สนับสนุนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
ผลงาน ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

            

7. ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานฯ              
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 7.งบประมำณ  จ ำนวน 70,000 บำท 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมถอดบทเรียนเพื่อหำ 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  
2 จุด 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
(20x170x1)x2  
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1,000x2) x2 
- ค่าสถานที ่(1,000x2) 

    
 
 
 
 
 

6,800 
 

2,000 
 

2,000 

  
 
 
 
 
 

6,800 
 

2,000 
 

2,000 
2 สัมภำษณ์ สอบถำม 

 ควำมต้องกำรเพื่อหำแนว
ทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 
ขนำดใหญ่ 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1,000x2)x4 

    
 
 
 

8,000 

  
 
 
 

8,000 

3. กำรประชุมเสวนำวิชำกำร 
เรื่องทบทวนรูปแบบกำร
นิเทศภำยในของโรงเรียน  
( 2 จุดพัฒนำ) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
(50x170x1)x2  
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1,000x1)x2 
- ค่าสถานที่ 
(1,000x2) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1,200x6x1)x2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

17,000 
 
 
 

2,000 
 

2,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17,000 
 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

14,400 
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ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4.  ร่วมนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ศึกษำนิเทศก์และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1,000x2)x4 

   8,000  8,000 

5.  ประชุมปฏิบัติกำรสรุปและ
จัดท ำรำยงำน 
-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
(10x170x2) 
-จัดจ้างท าเล่มรายงาน / 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
เกียรติบัตรหรือโล่ 

    
 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 

2,800 
 

5,000 

 รวม   14,400 50,600 5,000 70,000 
 หมำยเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน  
อยางเปนระบบ มีความเขมแข็ง 
2 . จ านวนวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน 
3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 

สอบถาม  

 

ส ารวจ นิเทศ 

ประเมินผล  นิเทศ 

แบบสอบถาม 

 

แบบส ารวจ แบบนิเทศ 

แบบประเมินหลักสูตร แบบนิเทศ 

 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.   โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอยางเขมแข็ง 
2.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการไปสูความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
3.   ครูไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 

ชื่อโครงกำร         โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ           
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ      ที ่ ๒  ด้านการความสามารถในการแข่งขัน 
๒.สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
         ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ที ่3 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร             นายปราโมทย์ เจตนเสน 
งบประมำณด ำเนินกำร             จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท                          งบ สพฐ.      
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กล่าว
ไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 
๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนใน
ทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นเลิศ  ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้ง  มีการปฏิรูประบบการสอบที่
น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น และเพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับ OBECQA และ ScQA ของการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท า
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.12 
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2. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA และพัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
 

3. เป้ำหมำย  ปีงบประมำณ 2564 
   ๓.๑ เชิงปริมำณ    

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ เข้ารับการประเมินตามแนวทางการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน 
๑๐โรงเรียน  
 

     ๓.๒ เชิงคุณภำพ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินตามแนว

ทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA  
ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ 
ScQA  
 

๔.สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (ท่ียื่นขอรับการ
ประเมิน) 
 

๕.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
ตุลาคม ๒๕๖๓  – กันยายน  2564 
 

๖.  กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๑ ขั้นเตรียมหรือวำงแผน (PLAN) 
เขียนโครงการ ประชุม และเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒ ขั้นปฏิบัติตำมแผน (Do) 
จัดอบรมช้ีแจงเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่
คณะท างานของโรงเรียนท่ียื่นขอ
เข้ารับการประเมิน ScQA (พ่ีเลี้ยง 
พาท า) 

            

๓ ประเมินผล (Check) 
ประเมินผลโรงเรียนที่ยื่นขอเข้ารับ
การประเมิน ScQA โดย
คณะกรรมการที่ สพม.๙ แต่งตั้ง 

            

๔ สรุปผล และรำยงำน สพฐ. 
(Action) 
สรุปผลการประเมินโรงเรยีนที่ยื่น
ขอเข้ารับการประเมิน ScQA และ
เสนอต่อ สพฐ. 
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๗.  งบประมำณ    สพฐ.  รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๕,๐๐๐  บาท   
 

 
ที ่

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.๙ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ประชุมคณะกรรมการฯ/ สร้างความ

เข้าใจในภารกิจ/วางแผนและจัดท า
ปฏิทินงาน นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล (พ่ีเลี้ยงพาท า) จ านวน  
๑  วัน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
จ านวน ๑๕ คน (170X๑๕X๑) 
- ค่าบ ารุงสถานที่จัดประชุม 
(1,000 บาท x ๑ วัน) 

√   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒,๕๕๐ 
๑,000 

 ๓,๕๕0 
 

๒ ก ากับ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล (พ่ีเลี้ยงพาท า)  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,๐00 บาท 
x ๒ ทีม  x ๒ ครัง้) 
-ค่าตอบแทน  

√   
 
 

๙,๐๐๐ 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

 ๑๓,๐๐๐ 

๓ จัดประชุมสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล (รายงาน สพฐ.) 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
จ านวน ๑๕  คน (170X๑๕X๑) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าบ ารุงสถานที่จัดประชุม (1,000 
บาท x ๑ วัน) 

√   
 
 
 
 

 
 
 

๒,๕๕0 
 

๑,000 

 
 
 
 

๔,9๐๐ 
 

๘,๔๕0 

 รวมทั้งสิ้น      ๒๕,000 
 
หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๘.  กำรประเมินโครงกำร   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ เข้ารับการ
ประเมินตามแนวทางการประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ 
ScQA จ านวน ๑๐ โรงเรียน ผ่านครบทุก
โรงเรียน 
 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด 
ครบถ้วน เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   

- สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
- ติดตามและตรวจสอบ
เอกสาร 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบติดตามและสรุปรายงาน 
 

 
 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินตามแนวทางการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ OBECQA และ ScQA จ านวน 
๑๐ โรงเรียน ผ่านครบทุกโรงเรียน 
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               โครงกำรประกอบแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   
ชื่อโครงกำร      การสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์และการจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์กางการเรียนของนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ           ที ่ ๒  ด้านการความสามารถในการแข่งขัน 
๒.สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
         ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ที ่3 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   
ผู้รับผิดชอบโครงกำร             นางศศิธร ศรีพรหม 
งบประมำณด ำเนินกำร             จ านวน  70,000 บาท    งบประมาณ 
 
 1.หลักกำรและเหตุผล 
         นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้มีการเร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา
10 ถึงการจัดการศึกษาท่ี“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเป็นกระบวนการและ
วิธีการเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการจัดการศึกษาท่ีบ่งชี้ถึงคุณภาพผู้เรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต9 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างตลอดแนว ท้ังในด้านหลักสูตร
และการออกแบบกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ TPACK  ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของครู ให้ครบทุกด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการ
สร้างข้อสอบมาตรฐานระดับคิดวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจน การจัดท าคลังข้อสอบ
มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พัฒนา ส่งเสริม ต่อยอด ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะของครูในการเขียนข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์ และจัดท าเป็นระบบคลัง
ข้อสอบมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
          2.2 เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เชื่อมโยงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
          2.3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  
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 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
 1.เพ่ือให้เกิดคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
          2. เพ่ือให้ครูมีสมรรถนะในการสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์ 
          3. เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานของของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
           3.1 เชิงปริมาณ 
            ครูสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 3.2เชิงคุณภาพ 
              ครูมีสมรรถนะด้านกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพผู้เรียน และการเขียน
ข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
    ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
  

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
              กิจกรรมที่ 1 การสร้างข้อสอบระดับคิดวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าเป็น ข้อสอบมาตรฐานและการจัดเป็น
ระบบคลังข้อสอบของส านักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9  (61 โรงเรียน) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1.กิจกรรมท่ี 1  
   1.การอบรมเชิงปฏิบัติการครู
จ านวน 5 คน ต่อ 1 โรงเรียน กลุ่ม
สาระ ละ 1 คน (ระดับ ม.ต้น)  
   2.การสร้างตาราง  
       Testbluprint 
   3.เขียนข้อสอบระดับคิด
วิเคราะห์ 
   4.try-out ข้อสอบ วิเคราะห์ ค่า 
อ านาจจ าแนก ค่าความยาก-งา่ย  
 5.คัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์
มาตรฐาน วิพากษ์ข้อสอบ 
6. จัดท าคลังข้อสอบในระบบ 
เว็ปไซต์ 
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7.งบประมำณ 

  
ที ่

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
1. อบรมครู เชิงปฏิบัติการ

และเขียนข้อสอบ 5 คน 
x61 รร. x170 บาท 
และคณะท างาน 20 คน 
x170 บาท 

    2.ค่าห้องประชุม  (แยกจัด  2 
จังหวัด) 
    3.วิพากษ์ข้อสอบ คณะท างาน
วัดผลของ สพม 9 รวบรวม จัดท า
คลังข้อสอบเป็นระบบ ออนไลน์  
15 คนx 170 
    4.ค่าห้องประชุม 
    5. ค่าวัสดุ 

    
55,250 

 

 

2,000 

 

 

2,550 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,200 
 

 
55,250 

 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,550 
 

1,000 
9,200 

 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น    60,800 9,200 70,000 
  
8. กำรประเมินโครงกำร 
      ประเมิน เป็น รายงานเชิง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

  
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  เกิดคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น ได้ข้อมอบมาตรฐาน ที่เป็นข้อสอบระดับคิด
วิเคราะห์  และระบบคลังข้อสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ชื่อโครงกำร           ส่งเสริม พฒันาความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน 
        สมรรถนะและความสามารถในจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ          ที่  ๒  ด้านการความสามารถในการแข่งขัน 
๒.สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
       ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ที่ 3 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   ที่ 3 ด้านคุณภาพ  
5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต     องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวอรไท แสงลุน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
งบประมำณด ำเนินกำร   จ านวน 70,000 บาท 
 
 1.หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า “ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ” และในวรรคสอง
ที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เก่ียวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้นและความ
ต้องการของสถานศึกษา และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning)  เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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 2.วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2. เพื่อพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
  3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
  3.1 เชิงปริมำณ 

      1. หัวหน้างานวิชาการหรอืหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวม 
61 คน จ าแนกเป็น  

   จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 คน 
   จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 คน 
         2. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จ านวน 65 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
        1. ครู มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  และออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  5 ธันวาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 Plan 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน   
2.จัดท าหลักสตูรการพัฒนาฯ 
3. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

            

 Do 
1. กิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการจัดท ากรอบ
หลักสตูรระดับท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม จากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2. กิจกรรมการประชุม

ปฏิบัติการทบทวนการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น
และความต้องการของ
สถานศึกษา 

            

 3.กิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการการพฒันา
ความสามารถจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning  
ระยะเวลา 3 วนั 

            

 Check 
4. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ
ติดตามแบบมีส่วนร่วม 
การน าหลักสูตรไปใช ้
และนิเทศติดตามการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครู 

            

 5. กิจกรรมประกวด 
คัดเลือกหน่วย/แผนการ
จัดการเรียนรู้ Active 
Learning 

            

 6. สรุป จัดท ารายงานผล
การพัฒนา   

            

  
 7.งบประมำณ จ านวน  70,000 บาท 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมปฏิบตัิกำรกิจกรรมกำร
ประชุมปฏิบตัิกำรจัดท ำกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม จำกผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (15x170x2) 
-ค่าสถานที ่
  (2x1000) 

    
 
 
 
 

5,100 
 

2,000 

  
 
 
 
 

5,100 
 

2,000 
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ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 ประชุมเชิงปฏบิัติกำรพัฒนำ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร 
สถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ 
นครปฐม 
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
  (74X170x1) 
- ค่าสถานที ่
  (1x1000) 
- ค่าพาหนะ 
-วัสดุ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12,580 
 

1,000 
 

1,600 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12,580 
 

1,000 
 

1,600 
3,000 

3. กิจกรรมกำรประชุมปฏิบตัิกำร
กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  
ระยะเวลำ 3 วัน 
-อาหารกลางวันอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
(45x170x3)x1 
-ค่าสถานที่ 
(1,000x3) 
-ค่าพาหนะ 
(1,000x3) 
- เอกสารประกอบการอบรม 
(3,500) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22,950 
 

3,000 
 

3,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 
 

 
 
 
 
 
 

22,950 
 

3,000 
 

3,000 
3,500 

 
 

4. กิจกรรมนิเทศ ก ำกับติดตำม
แบบมีส่วนร่วม 
กำรน ำหลักสูตรไปใช ้
และนิเทศติดตำมกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกของครู 

   8,000  8,000 

5. กิจกรรมประกวด คัดเลือก
หน่วย/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Active Learning 

    4,270 4,270 

 รวม    62,230 7,770 70,000 
 หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

161 

 
 8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ครูผู้สอนมีความตระหนัก ความพึงพอใจ และ
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active 
Learningได้ 
2 . จ านวนแผนการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning 
3.  โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของผูเ้รียน 

สอบถาม  

 

ส ารวจ นิเทศ 

ประเมินผล  นิเทศ 

แบบสอบถาม 

 

แบบส ารวจ แบบนิเทศ 

แบบประเมินหลักสูตรแบบนิเทศ 

  
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร                     การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การการจัดการเรียนรู้แบบ STEM    
                                   Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล   
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ        ที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
๒.สอดคล้องกับแผนนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
       ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3. สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพท.9   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต      องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นายปราโมทย์ เจตนเสน  
งบประมำณด ำเนินกำร      จ านวน -  บาท (งบนอก)   
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม 
  การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สังคม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ของสังคมโลก การมุ่งพัฒนาให้คนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพก็จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นับว่าเป็น
หลักคิดส าคัญที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญใน
การพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้เยาวชนของชาติ
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการค้นหาวิธีการเสริมสร้างประสบการณ์
และความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างชิ้นงานส าหรับการพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไป STEM Education 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่
บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเพ่ือให้สามารถพัฒนา

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.15 
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กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM) หรือที่
เรียกว่า ระบบ "สะเต็มศึกษา" เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทยและการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งการน าไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพได้ตามศักยภาพของตน  
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
         2.1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง STEM Education 
         2.2) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ แขนงวิชาเพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะหใ์ช้รูปแบบ 
Active Learning ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
        ๒.๓) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
 
3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ  

ครูและบุคลากรทางกรศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้เวลา ๑ วัน 
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรของกลุ่มสาระทั้ง ๔ แขนงวิชา จ านวน ๖๑ โรงเรยีน แยกเป็นจังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม 
 

     3.2 เชิงคุณภำพ  
           1.) บุคลากรทางกรศึกษสามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ STEM Education ไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภพ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามนโยบาย เป็น
การพัฒนางานที่มีประสิทธิผลจนเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในอนาคตต่อไป 
           2.) ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแบบ STEM 
Education เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนด้านการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๔.สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
 
 
๕.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

ตุลาคม ๒๕๖๓  – กันยายน  2564 
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๖.  กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร 

 

ที ่

 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๑ ขั้นเตรียมหรือวำงแผน (PLAN) 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

-ประชุมวางแผนคณะท างาน/
ประสานวิทยากรและผูเ้กี่ยวข้อง 

            

๒ ขั้นปฏิบัติตำมแผน (Do) 

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง
การการจดัการเรียนรู้แบบ STEM 
Education สอนอย่างไรให้เป็น 
Active Learning ตาม
มาตรฐานสากล ( ๑ วัน )  
  

            

๓ ประเมินผลและรำยงำน(Check) 

นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ 
ประเมินผล และรายงานผล 

            

๔ สรุปผล และน ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนำ (Action) 

4.1 น าปญัหาและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์ สรุปและหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

4.2 ปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการด าเนินโครงการในปี
ถัดไป 

            

 

๗.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น  -  บำท   
 

หมำยเหตุ  ได้งบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
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๘.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) สามารถพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในด้านการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้
ตามแนว Active Learning อย่าง
เป็นระบบได้ 
 ๒)  สามารถเตรียมความพร้อม
ให้กับโรงเรียนและผู้เรียน สู่ความ
เป็น Smart School และน าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น 
SmartCity ได ้
 

สอบถาม/ประเมิน 
 
 
 
สอบถาม/ประเมิน 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 
 
 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 
 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๙.1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง STEM Education 
          ๙.2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ แขนงวิชาเพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์ใช้
รูปแบบ Active Learning ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
         ๙.๓) ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงกำร    พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ   ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9  ที่ 3 ด้านคุณภาพ (3.3 และ 3.4) 
5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 6 ตัวบ่งชี้ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายธนกฤต ธนภัทรมงคล  / นางสุทธาสินี เปาอินทร์ 
งบประมำณ     30,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 

ศิลปะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่มีความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง เพราะศิลปะเป็นต้นทางของ
จินตนาการ การพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การได้รับการดูแล และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีใน       
การเรียนรู้ศิลปะจะท าให้ผู้เรียนพัฒนาไปในทิศทางทีเ่หมาะสม ครูศิลปะจึงถือเป็นบุคลากรที่ส าคัญของประเทศ 
เป็นผู้สร้างพฤติกรรม ลักษณะนิสัย และพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนศิลปะ ครูผู้สอนต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือค้นหาเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดสู่ผู้เรียนให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาศิลปะ เกิดพัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย ความคิดและจิตใจ น าไปสู่ความเข้าใจด้านมโนภาพและการรับรู้ความงามด้านต่าง ๆ จากสรรพสิ่ง
รอบตัวไป จนถึงการกระตุ้นฉันทะในการท างาน มีวิริยะ อุตสาหะและมีสมาธิในการท างาน ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการรับรู้การตั้งเงื่อนไข และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ในการท างานด้วยตนเอง  เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น รู้จักการจัดการ จนสามารถสร้างความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี
แก่ตนเองในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ และที่ส าคัญกระบวนการท างานศิลปะยังมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจ 
สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดี
ขึ้น สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ด้านคุณภาพ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรี่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  และ 3.4 พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.16 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขึ้น โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสังกัด เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  และสามารถน ากิจกรรมที่ได้รับจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปพัฒนาตนเองต่อได้  

 2.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนการสอนศิลปะที่เน้นการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ และ
พัฒนาศักยภาพในหลากหลายมิติแก่ครูผู้สอนศิลปะ  

2. เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ(Best Practice) ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียน จ านวน โรงเรียนละ 2 คน   
3. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นครูยุคใหม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีทักษะ 

และ มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านศิลปะ 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1. โรงเรียนในสังกัด สพม. ๙  จ านวน   ๖๑  โรงเรียน 
 2. หอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ( ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(Workshop) 
   1. จัดประชุมคณะท างาน  
วางแผนการด าเนินงาน   

            



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

168 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งครู
และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
   3 .จั ด อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาศักยภาพครูผู้ สอนกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ศิ ล ปะ สั งกั ด
ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

            

2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
(นิเทศแบบมีส่วนร่วม) 
    ลงพื้นที่ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
    - โดย ครูแกนน า + ศน.  

            

 

หมำยเหตุ: ได้รับความร่วมมือ/สนับสนนุ จาก บริษัท นานมี จ ากัด (ให้การสนับสนุนสีอะคริลลิค), หอศิลป์ร่วมสมัย 
พระอาจารย์ธรรมโชติ, วิทยาลยัช่างศลิป์ สุพรรณบุรี (วทิยากร/วัสดุ), ม.ราชภัฏนครปฐม, ศลิปินแห่งชาติ (วทิยากร) 
 7.งบประมำณ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ    
(Workshop) 
1.1 จัดประชุมคณะท างาน 1 วัน 
1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
- ค่าอาหารกลางวนั + ค่าอาหารว่าง 
๒ มื้อ (1 วัน) 
ครูผู้เขา้อบรม 122 คน คณะท างาน 
20 คน 
รวม จ านวน 142 คน (142X๑๗๐) 
= 24,140 บาท  
- ค่าวิทยากรนอก (2x1,200x2) = 
4,800 บาท 
- ค่าวัสดุ ประกอบการอบรม/สรุป
รายงาน 1,060 บาท 

 30,000 4,800 24,140 1,060 30,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
(นิเทศแบบมีส่วนร่วม/ออนไลน์) 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
8 วัน (ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง)  

      

 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 8. กำรประเมินโครงกำร 
 เป็นขั้นตอนในการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานของโครงการ ให้ทราบถึงจุดเด่น
หรือจุดด้อยของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละของครู และนักเรียน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจและ เกิด
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทางศิลปะ 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

๒. ร้อยละของครู น าความรู้ ทักษะท่ง
ศิลปะไปประยุคใช้ในการจัดกระบวนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศการด าเนินงาน แบบนิเทศ 

๓.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทีเ่กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียน
ร่วมกัน 

ประเมินผลความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน 

แบบประเมิน 

 
 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นครูยุคใหม่มีความรู้  ความสามารถ มีเทคนิคการถ่ายทอด 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ในหลากหลายมิติและมีศักยภาพในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านศิลปะ 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพัฒนานักเรียนร่วมกัน 

3. ผู้เรียนมีทางเลือกในการใช้เวลาว่างอย่างมีความหมาย  มีคุณค่าต่อการพัฒนาทั้งทางกาย พฤติกรรม 
จิตใจ สติปัญญา และมีความสุข  พอใจกับการท างาน เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ชื่อโครงกำร            พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษา 

และพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑/ทวิศึกษา                 
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มาตรฐานส านักงานเขต    ตัวชี้วัดที่ ๑๑  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตาม 
       หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C)    
กลุ่มที่รับผิดชอบ                   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง  
      นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ าเลิศธนกุล   
งบประมำณด ำเนินกำร    งบบริหาร สพม.9     จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 
  
 
๑.   หลักกำรและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้น    การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์      อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ     การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายในการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ 
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูเข้าใจและรู้จักผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และ 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อใน
สถานศึกษาและพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  ขึ้น 

  โครงกำรกลุ่มนิเทศ ฯ ที่ 3.17 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้และเข้าใจในการด าเนินงานแนะแนวตามแนวทางทักษะ    

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ทวิศึกษา 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่

หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายในการด าเนินงานแนะแนว
อาชีพ/การศึกษาต่อ และสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในโรงเรียน 

 

 3.  เป้ำหมำย 
      เชิงปริมำณ 

3.1  ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัด ๖๑ โรงเรียน          
 ๓.๑.๑ ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด ๖๑ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน  รวม ๑๒๒ คน 
 ๓.๑.๒ ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในสังกัด ๖๑ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน     

รวม ๑๒๒ คน 
       เชิงคุณภำพ 

๓.๒ ผู้บริหาร ครูแนะแนวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานแนะแนวตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ / ทวิศึกษา 

 

4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียน ในสังกัด ๖๑ โรงเรียน 
 

5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 

6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำครูแนะแนว 
น ำ ง ส ำ ว สุ กั ล ย ำ   นิ ย ม ท อ ง 
ผู้รับผิดชอบ 
วิธีด ำเนินกำร 
๑ .๑ ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น / แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการฯ  
      ๑.๓.๑ ประชุมชี้แจง   
      ผู้อ านวยการโรงเรียนและ 
      ครูแนะแนวในสังกัด 
      ๑.๓.๒ จัดอบรมเพื่อ          
      การพัฒนาศักยภาพครูในการ 
      แนะแนวอาชีพ/ทักษะใน 
      ศตวรรษที่ ๒๑/ทวิศึกษา          
๑.๔ นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำครูกลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพ 
นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธน
กุลผู้รับผิดชอบ 
วิธีด ำเนินกำร 
๑.๑ ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือการพัฒนาตาม
แนวทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  
๑.๒ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือการพัฒนาตาม
แนวทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  
๑.๓ นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ครูกลุ่มสาระการงานการอาชีพใน
สถานศึกษา  
๑.๔ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
7.งบประมำณ 
 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำครูแนะแนว นำงสำวสุกัลยำ  นิยมทอง ผู้รับผิดชอบ 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

  ๑ ค่าวิทยากร (๑ คน x 3,๖๐๐
บาท)   

  3,๖๐๐   3,๖๐๐ 

รวมทั้งสิ้น   ๓,๖๐๐   ๓,๖๐๐ 
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 กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำครูกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล  ผู้รับผิดชอบ 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ค่าอาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม  
ในวันประชุมกรรมการ 
(๑๒ คน x 1๗๐ บาท)     

   ๒,๐๔๐  ๒,๐๔๐ 

๒ ค่าอาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม  
ในวันอบรมครู 
(๙๐ คน x 1๗๐ บาท)   

   ๑๕,๓๐๐  ๑๕,๓๐๐ 

๓ ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
( ถัวจ่าย ๗,๘๖๐ บาท ) 

   ๗,๘๖๐  ๗,๘๖๐ 

๔ สรุป และรายงานผล        
การด าเนินงาน 

   ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐ 

รวมทั้งสิ้น    ๒๖,๔๐๐  ๒๖,๔๐๐ 
 
8. กำรประเมินโครงกำร 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

๓. 
 
 

ครูแนะแนวได้รับการพัฒนางาน
ด้านแนะแนวในสถานศึกษาและ
สร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะ
แนวอาชีพในสถานศึกษา ทุกคน                  
ครูแนะแนวมีสมรรถนะภาพ 
สามารถปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพ
และการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพได้รับการพัฒนางานและ    
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ทุกคน                   

1.การสังเกต/สอบถาม 
2.การประเมิน 

1.แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

 
 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ๙.1  ครูแนะแนวได้รับความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน                   ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๙.2  ครูแนะแนวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
           ๙.๓  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่      
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ชื่อโครงกำร         ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
                        ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มาตรฐานส านักงานเขต    ที่ 1 ประเด็นที่ 1  ตัวบ่งชี้ 1    
กลุ่มที่รับผิดชอบ                   อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
งบประมำณด ำเนินกำร       267,100  บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท า
นโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 6)  มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 29 โรงเรียน ดังนัน้ จึงต้องมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การประชุมผู้บริหารและการ
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 เพ่ือให้การบริหารจัดการ
การศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 2.วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถบริหารจัดการศึกษา 

รวมทั้งจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

        2.2 เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบข้อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
เกิดความเข้าใจและการประสานงานอันดีระหว่างกัน   
       2.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและด าเนินงาน  
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

  โครงกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ที่ 3.18 
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 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
       3.1 เชิงปริมำณ 

       1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 115  คน 
 

             3.2 เชิงคุณภำพ    
                  เพ่ือให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการและลูกจ้างใน
ส านักงาน ได้รับทราบข้อราชการต่าง ๆ น าไปบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนและหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและประสานงานอันดี
ระหว่างกันในทางปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่น เรียบร้อยและเหมาะสม ในทิศทาง
เดียวกัน  
 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
                     โรงเรียนในสังกัดและสถานที่ที่ก าหนด 
 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
       ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 เสนอโครงการประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด 

            

 ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในสังกัด 

            

 สรุปผลการด าเนินงาน             
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7.งบประมำณ 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 267,100 บาท  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ท่ี รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ

. 
สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม ผอ.รร.) 
   - ม้ือละ 35 บาท บาท 90 คน 4 ม้ือ 
   - ม้ือละ 50 บาท 90 คน 4 ม้ือ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมประธาน
เครือข่าย/ประธานสห) 
  - ม้ือละ 35 บาท 25 คน 10 ม้ือ 

    
12,600 
18,000 

 
 

8,750 

  
12,600 
18,000 

 
 

8,750 
2 - ค่าอาหารกลางวัน  (ประชุม ผอ.รร.) 

- ม้ือละ 100 บาท/คนจ านวน 90 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ม้ือละ 300 บาท/คน จ านวน90 คน  2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมประธานเครือข่าย/ 
ประธานสห) 
   - ม้ือละ 100 บาท /คน จ านวน 25 คน 5 ครั้ง 

    
18,000 

 
54,000 

 
12,500 

  
18,000 

 
54,000 

 
12,500 

3 - ค่าอาหารเยน็ มื้อละ 300 บาท/คน จ านวน 90 คน 
2 ครั้ง 

   54,000  54,000 

4 -ค่าที่พัก 40 คน ละ 600 บาท 2 คืน    48,000  48,000 
5 - ค่าชดเชยน ามันเชื้อเพลงิ    5,000  5,000 
6 - ค่าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย ๆละ 1,500 บาท    3,000  3,000 
6 -  จัดท าเอกสารระเบียบวาระประชุม และรายงานการ

ประชุมผอ.รร. 90 เล่ม ๆละ 100 บาท 3 ครั้ง  
- จัดท าเอกสารระเบียบวาระประชุม และรายงานการ
ประชุมประธานสหวิทยาเขต 25 เล่ม ๆละ 50 บาท 5 
ครั้ง 

   27,000 
 
 

6,250 

 27,000 
 
 

6,250 

                               รวม    267,100  267,100 
 

8. กำรประเมินโครงกำร  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธวีัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหารสถานศกึษา และบคุลากร 
ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการ  เกิดการประสานงานทีด่ี  พร้อมทั้ง
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ ์
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

น.ส.นิชานนัท์   
สัญญเดช 

 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์  แก่นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และชมุชน 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อโครงกำร         อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มาตรฐานส านักงานเขต    ที่ 1 ประเด็นที่ 1  ตัวบ่งชี้ 1 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     อ านวยการ    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
งบประมาณด าเนินการ     10,000  บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561  โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561  ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นประจ าทุกป ี 

 2.วัตถุประสงค์  
  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของสถานศึกษา
สามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 

        3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
       3.1 เชิงปริมำณ 
                                3.1 เชิงปริมาณ 

             1)  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน  61 โรงเรียน        
   2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จ านวน  80  คน 
             

 

  โครงกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ที่ 3.19 
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             3.2 เชิงคุณภำพ    
                       ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในสามารถจัดท ารายงาน
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
                     โรงเรียนในสังกัดและสถานที่ที่ก าหนด 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
       กรกฎาคม 2564 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการฯ             
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

บุคลากรปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
2564  มีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.1 ส ารวจบุคลากรที่
ปฏิบัติงานควบคุม
ภายใน 
 1.2 แจ้งหนังสือเชิญ
อบรม 
 1.3 ประสานวิทยากร 
 1.4 จัดอบรมฯ 
 1 .5  ส รุ ป ผ ล ก า ร
อบรม 

            

3 สรุปผลการด าเนินงาน             
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7.งบประมำณ 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,000  บาท  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 35 
บาท/คน    จ านวน 2 มื้อ จ านวน  30  คน  
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 บาท/
คน  จ านวน  30 คน   
-  ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม  

    
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 

  
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 
 ค่าวิทยาการ 

1.ค่าตอบแทน วิทยากร  
2.ค่าท่ีพักวิทยากร 
3.ค่าเดินทางค่าวิทยาการ 

   
3,900 

 
 
 

  
3,900 

 รวม   3,900 6,100  10,000 
 8. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

-  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

 

สังเกต  สอบถาม  
สัมภาษณ์ 

-  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

น.ส.นิชานันท์  
สัญญเดช 

  
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 มีควาภาคภูมิใจในอาชีพครู  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความพึงพอใจ  มีขวัญและก าลังใจใน
ตนเอง 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อโครงกำร            ก้าวทันสื่ออย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  2564 

                 โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มาตรฐานส านักงานเขต    ที่ 1 ประเด็นที่ 1  ตัวบ่งชี้ 1 
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
งบประมำณด ำเนินกำร       10,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 
 1.หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งภาระงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบมาใช้  เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบความเคลื่อนไหว
ต่อกิจกรรมและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 จะด าเนินการสื่อสารในหลากหลายช่องทาง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาและด าเนินการให้เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่องมากข้ึนคือ การประเมินผลการด าเนินงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับและหน่วยงานองค์กร             

     ดังนั้น  การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.9 “ก้าวทันสื่ออย่างมือ
อาชีพ”  คาดหวังให้บุคลากรที่เป็นเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และสามารถสร้างผลงาน พร้อมน าผลงานมาใช้ใน
พัฒนาการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 2.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  ให้มีคุณภาพ  การด าเนินงาน  พัฒนางาน อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเข้ามามีส่วนร่วม  
สนับสนุน  ร่วมมือ  และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

        3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
       3.1 เชิงปริมำณ 
                                3.1 เชิงปริมาณ 

  โครงกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ที่ 3.20 
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     ครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  จ านวน 61 โรงเรียน และคณะท างาน  จ านวน 80 คน          

             3.2 เชิงคุณภำพ    
            1. เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.9 ได้รับการพัฒนาและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  

   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  โรงเรียนในสังกัด  ตลอดจนสาธารณชนที่เข้ามาติดตาม
ข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถรับทราบข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
                     โรงเรียนในสังกัดและสถานที่ที่ก าหนด 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
       กรกฎาคม 2564 
 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการฯ             
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

บุคลากรเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ  
2564  มีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.1 ส ารวจบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 1.2 แจ้งหนังสือเชิญ
อบรม 
 1.3ประสานวิทยากร 
 1.4 จัดอบรมฯ 
 1.5 สรุปผลการอบรม 

            

3 สรุปผลการด าเนินงาน             
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7.งบประมำณ 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 บาท  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 35 
บาท/คน    จ านวน 2 มื้อ จ านวน  30  คน  
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 บาท/
คน  จ านวน  30 คน   
-  ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม  

    
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 

  
 

2,100 
 

3,000 
 

1,000 
 ค่าวิทยาการ 

1.ค่าตอบแทน วิทยากร  
2.ค่าท่ีพักวิทยากร 
3.ค่าเดินทางค่าวิทยาการ 

   
3,900 

 
 
 

  
3,900 

 รวม   3,900 6,100  10,000 
หมำยเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

-  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

 

สังเกต  สอบถาม  
สัมภาษณ์ 

-  แบบสังเกต/สัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

น.ส.นิชานันท์  
สัญญเดช 

  
9.ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

    1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    เป็นไปอย่าง 
รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง  

    2. เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ให้มีคุณภาพ 
และมีการด าเนินงาน  พัฒนางาน อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเข้ามามีส่วนร่วม  สนับสนุน   
ร่วมมือ  และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อโครงกำร            ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล 

                 โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางรัตตา  บุญสงวนศรี, นางสาวอิศราวดี สง่าแสง,  
                                                       นางสาวอมรรัตน์ วงษ์จันทร์ 
งบประมำณด ำเนินกำร     148,300 บาท   
       งบ สพม.9 130,000 บาท  
       งบ สพฐ. 18,300 บาท 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล คือ การท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่มีคุณภาพดี
อยู่แล้วให้ไปสู่อีกสภาพใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารจัดการงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ด้านงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียน
ประวัติ  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อน 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น และงานบริการต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยต้องการให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่าและ
ประสบผลส าเร็จหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดขององค์การ  

1. ต้องการให้ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น 
การบริหารงานอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติและงาน
ด้านบริการ 

2. ต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ ก าลังใจ การได้รับค่าตอบแทน  
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ เช่น การได้เลื่อนต าแหน่ง ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น การได้รับการพิจารณาการ
บรรจุ ย้าย โอน การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการได้การ
รับรองสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ประสงค์ในสิทธิ์ของตนเองที่พึงจะได้ 

3. ต้องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ รู้หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน และการปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน และได้มีการจัดท าแฟ้มประวัติและ ก.ค.ศ.16 ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ที่ 3.21 
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2. วัตถุประสงค ์   
   1. เพ่ือให้การบริหารด้านอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาให้มีสภาพ 
อัตราก าลังที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นและความขาดแคลน ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
          2. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ การย้าย การรับโอน 
และการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ทุกประเภท ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด  เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง ตามสาขาวิชาเอก ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถอันเหมาะสมกับต าแหน่ง ได้ครบตามความต้องการ  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
                 3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านบ าเหน็จความชอบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ได้รับขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับในสิทธิ์ของตนที่พึงจะได้ เช่น  การเลื่อน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการได้การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ การเลื่ อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามก าหนดเวลา 
                 4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่  มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต่อไป 
และข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ได้มีทะเบียนประวัติที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นเอกสารของหลักฐานทาง
ราชการต่อไป 
    5. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.4/ว17 ลงวันที่  30 กันยายน 2552  และ หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.
2560  
                6. เพ่ือให้งานบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ แบบ One Stop Service 
เช่น การขอหนังสือรับรอง การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ เป็นต้น  
 
3.  เป้ำหมำย     
 3.1  เชิงปริมำณ 
                 3.1.1 งำนอัตรำก ำลัง   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษาเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ทุกครั้งที่ได้รับการแจ้งจัดสรรคืนอัตราจาก สพฐ. 
         3.1.2 งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล และตรวจสอบ 
กลั่นกรองข้อมูล เรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกต าแหน่ง ทุกสายงาน ตามบริบท ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด   
         3.1.3  งานบ าเหน็จความชอบ จัดประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  2 จังหวัด จ านวน 6 คณะ เพ่ือพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ   
         3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยทุกคน    
         3.1.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ที่ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
         3.1.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มาติดต่อขอรับบริการ มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ 
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 3.2  เชิงคุณภำพ    
   3.2.1 งานอัตราก าลัง ทุกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีอัตราก าลังที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และตรงตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน  
          3.2.2 งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดสรร
และสรรหารบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและตรงตามความต้องการของสถานศึกษา การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ฯลฯ มีความพึงพอใจ โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค ทุกภาคส่วน ความเป็นมาตรฐาน ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความสามารถ สามารถตรวจสอบได้  
           3.2.3  งานบ าเหน็จความชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ   
ในเรื่องการได้รับการเลื่อนเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  ตรงตามเวลา ไม่เกิดความกังวล  
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มท่ี มีประสิทธิภาพ  
           3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยทุกคน  
ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความรู้ เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครอง
ตน ครองคน และครองงาน สามารน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต่อไป 
         3.1.5 ข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับการ
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ ที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ท าให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
         3.1.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาขอรับบริการทุกคน มีความพึงพอใจทุก
คน ที่ได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษา
ต่อไป 

  4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  หรือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ/หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ตามก าหนด 
 
  5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
  6.กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

 

ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม 

ที่ 1 
กำรบริหำรอัตรำก ำลัง  วิธีการ             
1. ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรา             
ก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ             
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ             

 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา             
 จัดสรรอัตรานักศึกษา                    
 ทุนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564             
 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา             
 จัดสรรอัตราเกษียณ 2564             
 4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา             
 จัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่า             
 แห่งแผ่นดิน 2564             
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ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม 

ที่ 2 
งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง 
1. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู บุคลำกร 

            

    ทำงกำรศึกษำ สำยบริหำร             
    สถำนศึกษำ และสำยผู้สอน             
วิธีด าเนินการ             

 1) รวบรวมค าร้องข้อย้าย             
 2) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าข้อมูล             
 และตรวจสอบเอกสารการย้าย             
 3) เสนอข้อมูลการย้ายต่อ อกศจ.              
 และ กศจ.             
 4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ             
 2. กำรสรรหำข้ำรำชกำครู              
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
    พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง             
    ลูกจ้ำงชั่วครำว และข้ำรำชกำร             
    ในส ำนักงำน             
 วิธีด าเนินการ             
 1) แจ้งโรงเรียนส ารวจวิชาเอกและ             
 ต าแหน่งว่างและความขาดแคลน             
 2)แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนิน             
 การประชุม ก าหนดหลักเกณฑ์             
 วิธีการคัดเลือก การสรรหา 

หลักสูตร 
            

 3) ประชุมคณะกรรมการ             
 4) ประกาศรับสมัคร             
 5) ด าเนินการคัดเลือก             
 6) ประกาศผลการคัดเลือก             
 7) จัดจ้าง ท าสัญญาจ้าง             
 8) ส่งตัวไปยังสถานศึกษา   

หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง 
            

 9) แจ้งกลุ่มงานต่าง ๆ ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

            

 10)จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน             
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ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม 

ที่ 3 
งำนบ ำเหน็จควำมชอบ              
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/กำร 

            

เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ/กำร             
เลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
วิธีด าเนินการ 

            

 1.แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล             
 และรายงานผู้มตีัว             
 2. ตรวจสอบอัตราเงินเดือน             
 และจ านวนข้าราชการ             
 3. ประชุมคณะกรรมการก าหนด 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
            

 4.ประชุมคณะกรรมการบริหาร             
 วงเงินและจัดสรรวงเงิน             
 5.ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ทุกโรงเรียน ช้ีแจงหลักเกณฑ์การ 
บริหารวงเงินและการจดัสรรวงเงิน   
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 

            

 6. แจ้งจัดสรรวงเงินให้โรงเรียน             
 ด าเนินการพิจารณา             
 7. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการครูกลุ่มที่ 2 (อันดบั คศ.
4-5) 

            

 8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานข้าราชการในส านักงาน 

            

 9. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การเลื่อนเงินเดือนในระดับ สพท. 

            

 10 เสนอผลการกลั่นกรองต่อ ผอ. 
สพท. เพื่อเสนอ อกศจ.และ กศจ.จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

            

 11. อกศจ.และ กศจ.ใหค้วามเหน็ชอบ
ด าเนินการออกค าสั่ง 

            

 12.ประกาผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ระดับดีเด่นและดีมาก 

            

 13.แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาด าเนนิการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

            

 14. แจ้งผลการประเมินฯ             
 15. แจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องฯ             
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ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม 

ที่ 3 
งำนทะเบียนประวัต ิ             
กำรเลือ่นเงินเดอืนข้ำรำชกำรครู และ
บคุลำกรทำงกำรศึกษำ/กำรจัดท ำ 

            

ก.ค.ศ. 16 ส ำหรบั ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่             
วิธีด าเนินการ             

 1) แจ้งค าสั่งบรรจุให้สถานศึกษาที่มี 
ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้อนุญาตเข้า 
รับการปฐมนิเทศ 

            

 2) เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปฐมนิเทศ และ ให้ความรู้ เรื่อง การ
ครองตน ครองคน และครองงาน และ
การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทีด่ ีเพื่อ
เป็นแบบอยา่งแก่นักเรียน 

            

 3) เรียนเชิญผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ให้ความรู้ข้ันตอน
การจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.
16 และสิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ ที่
ข้าราชการบรรจุใหม่พึงจะได้รับ 

            

 4) ตรวจสอบแฟ้มประวัติและ ก.ค.ศ.16             
 5) เสนอผูบ้ังคับบัญชา (ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนาม  
ก.ค.ศ.16) 

            

 6) มอบเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติเก็บ
รักษาเพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
ต่อไป 

            

กิจกรรม
ที่ 5 

งำนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีและเลื่อน 
วิทยฐำนะ 

            

 5.1 งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ หนังสือก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 ก.ค.2560  
วิธีการด าเนินการ 
        5.1.1.  จัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ผลงานทางวิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

            

 1) ส ารวจผู้ขอเสนอผลงาน             
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ

ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 
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ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      3) จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 

1 ครั้งเพ่ือกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
            

      4) เสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาต่อไป 

            

 5.2 การตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการตาม หลักเกณฑ์ หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ 
ศธ 0206.4/ว17 ลว. 30 ก.ย. 2552 
วิธีการด าเนินการ 

            

       5.2.1.  วางแผนจัดประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

            

      1) ส ารวจจ านวนผูเ้สนอขอเลือ่น 
วิทยฐานะ 

            

      2) เสนอ กศจ.แต่งตั้งกรรมการ
ประเมิน ชุดที่ 1 ประเมิน ด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2 

            

      3) จัดส่งผลงานให้คณะกรรมการชุด
ที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ดา้นผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

      4) ประสานก าหนดวันประชุมแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ามที่เสนอผลงาน 

            

      5) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
อนุมัติผลงาน 

            

      6)น าผลคะแนนเขา้เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติผล 

            

      7)แจ้งผลการประเมินใหผู้้เสนอขอรับ
การประเมินทราบ 

            

      8) สรุปผลการประเมินของผูน้ าส่ง
ผลงาน 

            

กิจกรรม
ที่ 6 

 

งำนบริกำรของกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
แบบ One Stop Service    กำรขอ
หนังสือรับรอง กำรออกบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  งำนบริกำรส ำเนำ 
ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16  กำรขอพระรำชทำน
เพลิงศพ กำรับแฟ้ม-ส่งแฟ้ม กำรลำ
อุปสมบท กำรขอยกเว้นกำรเข้ำรบั
รำชกำรทหำร เป็นต้น 
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          7. งบประมำณ 
 

 

 
ที ่

 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 

ที่ 1 
1.ประชมุคณะกรรมกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลกูจ้ำงชั่วครำว
จำกเงินงบประมำณ  คณะกรรมกำร จ ำนวน 15 
คน 

      

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  2  
มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

   1,050  1,050 

2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท  เป็นเงิน 

   1,500  1,500 

2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
อัตรำนักศึกษำทุนพฒันำท้องถ่ิน ปี 2564 
คณะกรรมกำร จ ำนวน  15 คน 

      

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2  
มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

   1,050  1,050 

2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท  เป็นเงิน 

   1,500  1,500 

3.ประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำร
พิจำรณำจัดสรรอัตรำเกษียณ 2564  
คณะกรรมกำร จ ำนวน  15 คน 

      

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

   1,050  1,050 

2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท  เป็นเงิน 

   1,500  1,500 

 4. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
อัตรำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 2564 
คณะกรรมกำร จ ำนวน  15 คน 

      

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 
ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

   1,050  1,050 

 2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บาท  เป็นเงิน 

   1,500  1,500 

กิจกรรม
ที่ 2 

 1.กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำยบริหำรสถำนศึกษำ  
และสำยผู้สอน 
วิธีการด าเนินการ 
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ที ่

 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 1.1 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำย

และตรวจสอบเอกสำรกำรย้ำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จังหวัด ละ 1 คณะ คณะ ๆ ละ 
10 คน ประชุมคณะละ 2 ครั้ง 

      

1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100บาท 
จ านวน 2 จงัหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 10 คน  
ประชุม 2 ครั้ง (1 x 2 x 1 x 2 x 100 x 10 )   
                                                   เป็นเงิน 

  
 
 

  
 

4,000 

  
 

4,000 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท  จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 10 
คน ประชุม 2 ครั้ง (2 x 2 x 1 x 2 x 35 x 10) 
                                                   เป็นเงิน 

  
 
 

  
 

2,800 

  
 

2,800 

1.2 ประชุมจัดท ำข้อมูลกำรยำ้ยและ
ตรวจสอบเอกสำรกำรย้ำยสำยผู้สอน 
จังหวัดละ 1 คณะ ๆ ละ 10 คน ประชุม
คณะละ 2 คร้ัง 

      

1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 10 คน  
ประชุม 2 ครั้ง (1 x 2 x 1 x 2 x 100 x 10 )  
                                                   เป็นเงิน 

  
 
 

  
 

4,000 

  
 

4,000 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท  จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ ๆ ละ 10 
คน  ประชุม 2 ครั้ง (2 x 2 x 1 x 2 x 35 x 10) 
                                                   เป็นเงิน 

  
 
 

  
 

2,800 

  
 

2,800 

2. กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร  
ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 คร้ัง 

      

    2.1 ประชุมคณะกรรมกำร ร่ำง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรคัดเลือก กำรสรรหำ 
หลักสูตร จ ำนวน  10 คน 

      

1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100บาท 
จ านวน 10 คน  (1 x 100 x 10 x 3) เป็นเงิน 

  
 

  
3,000 

  
3,000 

 2) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 
บาท จ านวน 10 คน (2 x 35 x 10 x 3) เป็นเงิน 

  
 

  

2,100 
  

2,100 

      2.2 ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกฯ 
คณะกรรมกำร จ ำนวน 50 คน 

      

 1) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100บาท 
จ านวน 50 คน (1 x 100 x 50 x 3) เป็นเงิน 

  
 

  

15,000 
  

15,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท จ านวน 60 คน (2 x 35 x 50 x 3) 
                                              เป็นเงิน    

  
 
 

 
 

 
 

10,500 

 
 

 
 

10,500 

  3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วันละ 400 
บาท จ านวน 50 คน (1 x 400 x 50)  
                                           เป็นเงิน 

  
 
 

  
 

20,000 

  
 

20,000 

      2.3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน     5,800 5,800 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม
ที่ 3 

งำนบ ำเหน็จควำมชอบ 
3.1 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง 
(เมษำยน , ตุลำคม) 2 จังหวัด(นครปฐม
,สุพรรณบุรี) 
      3.1.1 ประชุมคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 2 คณะ คณะ
ละ  9 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
 
 

1,260 

  
 
 
 
 
 
 

1,260 

     3.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือน 2 คณะ ๆ ละ 14 
คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 

    
 
   

  
 

1,960 

  
 

1,960 

     3.1.3 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและข้าราชการกลุ่มที่ 2 (อันดับ 
คศ.4-5)  2 คณะ ๆ ละ 10 คน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน          

    
 
 

1,400 

  
 
 

1,400 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.

9 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

        3.1.4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ชี้
แจ้งเรื่องการก าหนดเกณฑ์ การบริหารวงเงิน 
และการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน  
จ านวน 61 โรงเรียน และคณะเจ้าหน้าที่
จ านวน 4 คน รวม 65 คน จ านวน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 

  
 
 
 
 

  
 
 

4,550 

  
 
 

4,550 
 

     3.1.5 ประชุมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการในส านักงาน (38 ค
(1) 38 ค(2) และ รอง ผอ.สพท. 2 
คณะกรรมการ จ านวน 15 คน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน            

  
 
 
 
 

  
 
 

1,050 
 

 

  
 
 

1,050 

     3.1.6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  2 คณะ ๆ ละ 12 คน 
           1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  2 มื้อ  
ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 
           2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 
มื้อ ๆ ละ 100 บาท   

  
 
 
 
 

  
 
 

3,360 
 
 

4,800 

  
 
 

3,360 
 
 

4,800 

   3.2 กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน 2 ครั้ง (เมษำยน , ตุลำคม) 
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อน 
ขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ คณะกรรกำร 
จ ำนวน 10 คน 
             ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงิน          

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

700  

  
 
 
 
 
 
 

700 
 3.3 กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำน

รำชกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  
คณะกรรมกำร จ ำนวน 10 คน    
             ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 1 
ครั้ง เป็นเงิน 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

350 

  
 
 
 
 

350 
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ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม 
4 

งำนทะเบียนประวัต ิ
กำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุ
ใหม่และกำรจัดท ำ ก.ค.ศ.16 
          1) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับประธาน และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน จ านวน 
6 มื้อ ๆ ละ 35 เป็นเงิน 

  
 
 
 

  
 
 

840 

  
 
 

840 

กิจกรรม
ที่ 5 

งำนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
และเลื่อนวิทยฐำนะ 
5.1 งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ หนังสือก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 
ก.ค.2560  

      

 ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลงำนก่อนน ำเสนอ อกศจ.และ 
กศจ. คณะกรรมกำร 21 คน 
จ ำนวน 8 ครั้ง 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
เป็นเงิน 
2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน  
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

11,760 
 
 

16,800 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11,760 
 
 

16,800 
 

 5.2 การตรวจและประเมินผล
งานตามหลักเกณฑ์ หนังสือ ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552 

      

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
บุคคลภายนอก   
 ประชุมคร้ังละ 1 กลุ่มสาระ 
- ประธาน  กลุ่มสาระ 1 คน  

จ านวน 625 บาท 
- ผู้ทรงคุณวุฒนิอกสังกัด กลุ่ม

สาระ 2  คน ๆ ละ 500 บาท 
- 2) ค่าอ่านผลงาน ผู้เสนอขอ 1 

ราย ต่อกรรมการ 3 คน ค่าอ่าน
คนละ 1000 บาท (ผูส้่งผลงาน
จ านวน 2 คน) เปน็เงิน 

- 3) ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง
ส าหรับคณะกรรมการ 

 
 

18,300 
 

 
 
 
  

 
 

1,625 
 
 
 
 

6,000 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,675 

  
 

1,625 
 
 
 
 

6,000 
 
 

10,675 
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ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม 
ที่ 6 

  

งำนบริกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล แบบ One Stop 
Service  

1) ค่ำจัดพิมพ์บัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ 

2) ค่ำกระดำษในกำร
จัดพิมพ์แบบ ก.พ.7/
ก.ค.ศ.16 (ใบต่อ) 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

970 

 
 
 
 
 
 

970 

 รวมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 

18,300 130,000 7,625 133,905 6,770 148,300 

 
   
8. การประเมินโครงการ 
  1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2. ค าสั่ง, ประกาศ 
  3. รายงานการประชุม 
           4. แบบสรุปผลการด าเนินงาน           
     

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีบุคลากรตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
    3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    4. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบการจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก .ค.ศ.16 ในระบบ Online 
สามารถบริการได้รวดเร็ว สะดวก ตรวจสอบได้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    6. ข้าราชการที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงกำร     การอบรมให้ความรู้การเสนอผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ 
                                  หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560   
         โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางรัตตา  บุญสงวนศรี  
งบประมำณด ำเนินกำร     31,000 บาท    

 

1.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ตามมาตรา 42 และมาตรา 54 ซึ่งก าหนดว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด หรือ
การเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นทุกต าแหน่ง ทุก
วิทยฐานะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 ก.ค.2560  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้น
ไป ดังนั้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ที่ 3.22 
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2. วัตถุประสงค ์   
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้การประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งเป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 2.4 ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปขยายผลให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียนตนเองได้ 
 

3.  เป้ำหมำย     
 3.1  เชิงปริมำณ 
                 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะท างาน  ในสังกัด จ านวน 350 คน  
ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    61  คน 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    61  คน 
- ข้าราชการครู   จ านวน  200  คน 
- คณะท างาน                            จ านวน    28  คน 

 

 3.2  เชิงคุณภำพ    
                 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพของการศึกษาสูงขึ้น 
                  3.2.2 ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ 
    

4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  หรือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ/หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ตามก าหนด 
 
5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
      1 พฤษภำคม 2564– 30 มิถุนำยน  2564 
6.กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

 

ที ่
 

วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม 

1 
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม             
    ชี้แจงแนวทางด าเนินงาน             
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/             
    ติดต่อสถานที่/ติดต่อวิทยากร             

 3. จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการ             
      อบรม             
 4. ด าเนินการจัดประชุม             
 5. สรุปผล/ประเมินผล             
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          7. งบประมำณ  31,000   บำท 

 
ที ่

 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 

2 
จัดอบรมให้ความรู้การด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่  (ว 21/2560) 

      

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ    4,200  4,200 
มื้อ ๆละ 35 (35x2 มื้อ x 30 8ox2 วัน)       
2) ค่าอหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     6,000  6,000 
100 บาทx 1 มื้อ x30 คน x 2 วัน)       
3) ค่าตอบแทนวิยากรและวิทยากรพี่เลี่ยง 6   7,200   7,200 
คน จ านวน 2 วนั ๆ 6 ชม.ๆละ 600 เป็นเงิน       
4) ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง คณะวิทยากร 6    9,600  9,600 
คน ๆ ละ 800 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน       
5) ค่าสถานท่ีจัดอบรม วันละ 1,000 บาท   2,000   2,000 
จ านวน 2 วัน       
6) ค่าของที่ระลึกประธานเปิดการประชุม 2   2,000   2,000 
รุ่น 2 วัน ชิ้นละ 1,000 บาท       

  

รวม 
 

  

 
 

7,200 
 

23,800 
  

31,000 

     
 
       8. กำรประเมินโครงกำร 
  1. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
  2. ค าสั่ง 
  3. ผู้เข้ารับการมอบรม  
  3. รายงานโครงการ 
           4. แบบสรุปผลการด าเนินงาน           
     
       9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
                     การประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง 
มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ชื่อโครงกำร    ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                               ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
         โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี, นางลลิตา  แย้มมี 
งบประมำณ      103,000.-บาท   
 
 1. หลักกำรและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ก าหนด ให้มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดย  มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์    ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และ
หน่วยงานการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
              ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  ให้ได้รับบ าเหน็จความดี ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ผลงานดีเด่นขึ้น 

    2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
          ๒.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการ
ประกอบวิชาชีพครู                                    

            ๒.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า ได้รับบ าเหน็จความดีและเป็นขวัญ
และก าลังใจ  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ อุตสาหะ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนเกษียณอายุ
ราชการ  

  โครงกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ  ที่ 3.23 
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  3.  เป้ำหมำย    
            ๓.1 เชิงปริมำณ  

       3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจ า/สถานศึกษาในสังกัด ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15   
         3.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 
2564  จ านวน  130  คน  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

      ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
         3.2.1   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา    

ได้รับการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
                    3.2.2   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญ

และก าลังในการปฏิบัติงาน เพ่ือการสร้างสรรค์ ผลงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

  4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  หรือโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครปฐม หรือจังหวัด
สุพรรณบุรี  หรือตามที่หน่วยงานผู้จัดก าหนด 
  5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
  6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมกำรสรรหำหรือคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ได้รับรำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ    

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 1. ประชุมคณะกรรมการจดัท า

หลักเกณฑ์วิธีการคดัเลือก/ศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกของ
หน่วยงานต่างสังกัด 

            

 2. แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกไป
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา      ส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก 

            

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการประเมิน/คดัเลือกผลงาน
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 4. ประกาศผลการคัดเลือก 
และจัดให้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ โดยการเผยแพร่ผลงาน
ตามควรแก่กรณี   

            

 กิจกรรมกำรสรรหำ/คัดเลือก ดังนี้ 
 - รางวัล “ครูดีเด่น”  เพ่ือยก

ย่องเชิดชูเกียรติใน “วันครู    
ปี 2564” 

  / /         

 - รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

  / /         

 - รางวัล  OBEC AWRDS      / /      
 - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น      / / /     
 - รางวัลครูดีในดวงใจ      / / / /    
 - การพิจารณาผู้ได้รับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครู
อาวุโส 

      / / /    

 - รางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย
รางวัลครูดีเด่น,รางวัลคุรุสดุดี 
รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

      / / /    

 - รางวัลพระพฤหัสบดี       / / /    

 - รางวัลเสมาพิทักษ์       / / /    

2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้เกษียณอายุ   
ประจ าปี พ.ศ.2564 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร             
 1. ส ารวจข้อมูลมูลผู้เกษียณอายุ

ราชการ  ประจ าปี พ.ศ.2562 
       /     

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประชุม
คณะกรรมการ และก าหนด
สถานที่จัดงาน 

          /  

 3. จัดท าเกียรติบัตรและจัดหา
ของท่ีระลึก 

          /  

 4. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ*            / 
6 สรุปรายงานผลกิจกรรม            / 
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  7.งบประมำณ 
   งบประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  รวม 2 กิจกรรม  จ านวนเงิน 
103,000.-บาท  (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)   โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ   

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกรางวัลต่าง ๆ  จ านวน 
10 ครั้ง  เฉลี่ย     ครั้งละ 
300 บาท   

   3,000  3,000 

2 ค่าจัดท าเกียรติบัตรและค่า
กระดาษเกียรติบัตร      

  -  5,000 5,000 

3 ค่ากรอบเกียรติบัตรส าหรับ
งานวันครู และส าหรับผู้
เกษียณอายุราชการ  จ านวน 
150 กรอบ ๆ ละ 200 บาท 

   30,000  30,000 

3 ค่าของท่ีระลึกส าหรับ          
ผู้เกษียณอายุราชการ         ป ี
2564 จ านวน 130 คน  คน
ละ 500 บาท   

   65,000  65,000 

 รวมทั้งสิ้น    - 98,000 5,000 103,000 
 

 8. กำรประเมินโครงกำร 
 1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ส่งผลงานเข้ารับการประกวดหรือ
ประเมิน ได้รับการคัดเลือกและได้รับการการยกย่องเชิดชูเกียรติ   ประเมินโดยการนับจ านวนและแบบสอบถาม         

3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือ เป็นผู้มี
ความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพยกย่องแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
                  9.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ได้รับการคัดเลือก 
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจที่ดี ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
        9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุ
ราชการ ใน ปี พ.ศ. 2564  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการให้แก่   
ข้าราชการยังปฏิบัติราชการต่อไป 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงกำร    การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

             โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี, นางลลิตา  แย้มมี 
งบประมำณด ำเนินกำร     68,000 บาท  
  

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่หน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562 -2580) ในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้รู้เท่าทันต่อโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และยุค Thailand 4.0  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
 ด้งนั้น เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า ซึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่หลักส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้  มีความเข้าใจ มี
ทักษะประสบการณ์ และมีทัศนคติทีดีต่อการปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ และ
ท างานแบบมืออาชีพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภ าพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 
 
 
 

  โครงกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ ที่ 3.24 
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 2.วัตถุประสงค์  
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ         
มีทักษะและทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
  2.3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่าง
ของวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จ และมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.4) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส                 
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล  สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 
 
 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
    3.1 เชิงปริมำณ  
 1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ประธานสหวิทยาเขต คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. จ านวน  70  คน 
  2)  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่บรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ.2563  จ านวน 130 คน 
3.2 เชิงคุณภำพ  
           1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
และลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีศักยภาพตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1)  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ห้องประชุม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และการศึกษาดูงาน ณ แห่งเรียนรู้ในจังหวัดตรัง  
  2)  ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 โครงการจะเริ่มด าเนินงานเมื่อกุมภาพันธ์ 2564   สิ้นสุดการด าเนินการ กรกฎาคม 2564 
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 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

     /       

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นยกร่างหลักสูตร
และคู่มือการอบรม 

     /       

3 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/ ติดต่อสถานที่ /    
ติดต่อวิทยากร 

     /       

4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
พัฒนา 

      / /     

5 ด าเนินการพัฒนาและการศึกษา
ดูงาน 

      / /     

6 สรุปและประเมินผล        /     

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

    / /       

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นยกร่างหลักสูตร
และคู่มือการอบรม 

    / /       

3 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ ติดต่อสถานที่ /    
ติดต่อวิทยากร 

    / /       

4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
พัฒนา 

    / /       

5 ด าเนินการพัฒนาและการศึกษา
ดูงาน 

      / / /    

6 สรุปและประเมินผล        / / /   
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 7. งบประมำณ 
 * งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จ านวน  32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ   
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ จ านวน  35,600.-บาท  (สามหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 งบประมาณทั้ง 2 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 68,000   บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแต่ละ
กิจกรรมดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                 ในการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างาน             
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

คณะท างานและจัดท าหลักสูตร 
    5,000 5,000   10000 

2 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
จัดท าคู่มือ 

        5,000 5,000 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร (เวลา12 
ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

    14,400     14,400 

5 ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 
1500 บาท (กรณีไปศึกษาดูงาน)  

      3,000   3,000 

  รวม     19,400 8,000 5,000 32,400 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างาน             
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะท างาน

และจัดท าหลักสูตร 
    5,000 5,000   10000 

3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
จัดท าคู่มือ 

        10,000 10,000 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
(เวลา 12 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 1,200 
บาท   

    14,400     14,400 

5 ค่าท่ีพักวิทยากร  จ านวน 1 คืน ๆ 
ละ 1,200 บาท 

      1,200   1,200 

                  รวม     19,400 6,200 10,000 35,600 
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 8. กำรประเมินโครงกำร 

1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

2) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ ก าลังใจ และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะและ
ทัศนคติ ที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน านโยบายไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

  9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถน าความรู้ที่ ได้จาก
การศึกษาเรียนรู้ แบบอย่างของวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จและมีความเป็นเลิศ ขององค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ         
                     9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้ รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส  ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาล  สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ปฏิบัติงานได้การศึกษาได้มี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงกำร เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งข้าราชการครูและ 
                     บุคลากรทางการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี, นางลลิตา  แย้ม 
งบประมำณ        106,550.- บาท   
 
 1.หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ กศจ.จังหวัด
สุพรรณบุรี และนครปฐม ได้อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดแล้ว
นั้น   
  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีคณะกรรมการที่
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) เพ่ือนิเทศผู้รับการประเมินเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน จ านวน 4 
ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปีและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ประเมินผู้รับการประเมิน จ านวน 2 ครั้ง 
ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้รับการประเมินต้องผ่านการประเมินในระดับดี จึงจะเป็นผู้ผ่านประเมินและปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งต่อไปได้    เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผล ของผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 4 
ต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

  โครงกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ ที่ 3.25 
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3. เป้ำหมำย 
             3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในระยะเวลา 1 ปี  
          - Coaching จ านวน  4 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา 
(Coaching)  3 คน/ผอ.สพม.9  1 คน /รอง ผอ.สพม.9 2 คน  และ บุคลากร สพม.9  10 คน/ผู้ร่วม
คณะกรรมการที่ปรึกษา  2 คน   
          - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในระยะเวลา 1 ปี  
จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินฯ 3 คน / ผอ.เขต 1 คน รอง ผอ.
เขต 2 คน /บุคลากร สพม.9  10 คน /ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 2 คน   
      2) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สพม.9  ใน
ระยะเวลา 1 ปี  ผู้รับการประเมิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 4 คน  
           - Coaching  4  ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  2 คณะ จ านวน 6 คน   
ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 2 คน   
          - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่  ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา   1 ปี  ประเมินผู้รับการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน  8 ครั้ง ประกอบด้วย 
คณะกรรมการประเมินฯ 6 คน ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 2 คน   
              3) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สพม.9   
ในระยะเวลา 1 ปี  จ านวน 86 คน   
          - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 
2 ครั้ง  ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 9 คณะ  ผู้ร่วมคณะประเมินฯ 9 คน   
    

      3.2 เชิงคุณภาพ    
            1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา, รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และผู้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่เข้าสู่
ต าแหน่ง โดยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง  
  

 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
     ธันวาคม – 30 กันยายน 2564 
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 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ศึกษาคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์
ผลการปฏบิัติงาน ในหนา้ที่ 
ต าแหน่ง ผอ.สพม.9, รอง ผอ.
สพม.9, ผอ.ร.ร.และ รอง 
ผอ.ร.ร.ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

 / /          

2 แต่งตั้งคณะท างานและประชุม
ชี้แจงรายละเอียดเพื่อรองรับการ
ประเมินฯ 

  /          

3 คณะท างาน จดัท าข้อมูล      
ตามตัวชี้วดัเป็นเอกสาร 
/VTR/powerpoint 

   / / /       

4 รับการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ตามก าหนดการ 

   / / / / / / / / / 

5 คณะกรรมการแจ้งผลการ
ประเมินฯ 

            

 

7. งบประมำณ 
 งบประเมินของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 106,550.- บาท  (หนึ่งแสนหกพัน
ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ   
 

ที่ 
  

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
  

แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัตงิำนในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 9  และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ในระยะเวลำ 1 ปี 

  ค่าอาหารว่างในการประชุม
คณะท างานเพื่อมอบหมายงาน 
จ านวน 15 คนๆ ละ 35 บาท รวม 
6 ครั้ง  

     3,150   3,150 

  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันใน
วัน Coaching จ านวน 4 ครั้ง และ
วันประเมินฯ จ านวน 2 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประเมินฯ จ านวน 17 คน 
เข้าร่วม 6 ครั้ง ๆ  170 บาท/คน 

      17,340   17,340 

  ค่าจัดท าเอกสาร 17 เล่ม ๆ  120 
บาท  จ านวน  6  ครั้ง 

      12,240   12,240 

  ค่าป้ายไวนลิ       6,000   6,000 
  ค่าจัดสถานท่ีรับการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมิน จ านวน  2 
ครั้ง ๆ 7,000 บาท 

      14,000   14,000 

รวม 52,730  52,730 
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ที ่
  

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
  

แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 ประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 1 ปี  
  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของคณะกรรมการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา   
       สุพรรณบุรี ประเมิน 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ 3 คน  รวม 2 วัน 
- ค่าเดินทาง ประมาณ 200 
บาท/คน รวม 2 ครั้ง   

   
 

1,200 

   
 

1,200 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 คนๆ 
ละ 240 บาท รวม 2 วัน   

  1,440   1,440 

 จังหวัดนครปฐม  ประเมิน 2 
ครั้ง คณะกรรมการ 3 คน             
รวม 4 วัน 
- ค่าเดินทาง ประมาณ 200 
บาท/คน รวม 4 ครั้ง   

   
 
 

2,400 

   
 
 

2,400 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 คนๆ 
ละ 240 บาท รวม 4 วัน   

  2,880   2,880 

รวม 7,920   7,920 
3 กิจกรรมประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ 1 ปี 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน

การประชุมรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาบรรจุใหม่และ
คณะท างาน จ านวน 110 คน  
จ านวน 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บาท    

      7,700   7,700 

  

ค่าอาหารกลางวัน ในการประชุม
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
บรรจุใหม่และคณะท างาน 
จ านวน 110 คน  จ านวน 1 มื้อ 
ๆ ละ 100 บาท    

      11,000   11,000 

  
ค่าสถานที่จัดประชุม  
 

    2,000     2,000 

 
ค่าถ่ายเอกสารกอบการประชุม 
จ านวน 120 เล่ม ๆ ละ  
30 บาท 

        3600 3600 
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ที ่
  

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
  

แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิในการออกประเมินสัมฤทธิ์ผล จ านวน 9 คน  ประเมิน 2 ครั้ง  

 
- ค่าเดินทาง ประมาณ 200 
บาท/คน จ านวน 2  ครั้ง 3 วนั    

  10,800   10,800 

 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 9 คนๆ 
ละ 240 บาท รวม 3 วัน 
ประเมิน 2 ครั้ง   

  12,960   12,960 

รวม 25,760 18,700 3,600 48,060 

รวมทั้งสิ้น 33,680 
 

71,430 
 

3,600 108,710 

  
  8. กำรประเมินโครงกำร 
   เป็นขั้นตอนในการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานของโครงการ ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ 
   ร้อยละ 100 ของการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ทุกต าแหน่ง ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป โดยสรุปผลจาก รายงานประเมินของคณะกรรมการฯ   
 
 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่เกิดข้ึนจากโครงการนั้นส าเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ แสดงผลประโยชน์
โดยตรง   และ โดยอ้อม 
  1. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกต าแหน่ง  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ผ่านในระดับดีข้ึนไป 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่เข้าสู่
ต าแหน่ง โดยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

                      โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
๕.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3  
กลุ่มผู้รับผิดชอบ     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี, นางลลิตา  แย้ม 
งบประมำณ        44,260.- บาท   
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ องค์กรจะประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรซ่ึงถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึง
จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการเพ่ิมความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
ท างานเป็นทีม และสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

2.  วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

         3.  เป้ำหมำย    
      3.1  เชิงปริมาณ   
             ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และเจ้าหน้าที่ จ านวน 15  คน  
      3.2  เชิงคุณภาพ   
  3.2.1  ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นขวัญและก าลังใจ และเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ บุคลากรในองค์กร 
 

  โครงกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ ที่ 3.26 
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4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
    ในกำรปฏิบัติงำน 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ระบุ ว /ด / ป.  
ที่ต้องการด าเนินการ) 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขอ

อนุมัติงบประมาณ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 

นางสาวมัณฑนา     
เพ็ชร์ภักดี และคณะ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการและ

จัดท าก าหนดการในการพัฒนาบุคลากร 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563  

4 ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา   
5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ ติดต่อ

สถานที่ /ติดต่อวิทยากร 
  

6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปการส าหรับการพัฒนา                                 
7 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน    
8 สรุปและประเมินผล   
 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 44,260.-  บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารเช้าส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการพัฒนาขณะ
เดินทาง จ านวน 16 คน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท/คน      

  1,600   1,600 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน, และผู้เขา้รับการพฒันา 
จ านวน 16 คน จ านวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท/คน   1,600 บาท 
ของบเพียง  

  1,260   1,260 

3 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะท างาน และผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 16 คน จ านวน 3 มือ้ๆ ละ 300 บาท  

 4,800  4,800 

4  
ค่าท่ีพักส าหรับคณะท างาน และผู้เข้าการพัฒนา  
จ านวน 16 คน จ านวน 1 คนื ๆ ละ 600 บาท/คน 

  9,600   9,600 

5  
ค่ารถโดยสารปรับอากาศมินิบัส จ านวน 1 คัน  3 วัน ๆ ละ     
8,000 บาท 

  24,000   24,000 

6 ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท  3000  3000 
7 สรุปและประเมินผล  -  -  -  - 
 รวมทั้งสิ้น  44,260  44,260 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับประสบการใน
การศึกษาดูงาน  

สังเกต สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีการท างานเป็นทีม และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู
งานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
        

สังเกต สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้มีวิสัยทัศน์และแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
ปัจจัยความเสี่ยง 
- 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

โครงกำร     พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พัฒนา 
      วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม สพม.9 
             โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 3 ด้านคุณภาพ     
5.มำตรฐำนส ำนักงำนเขต                               มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
                                                                       ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
                                                               ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรอืประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
                                                               เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  1.นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์  4.นางสาวอรไท แสงลุน  
                          2.นายปราโมทย์ เจตนเสน  5. นางดวงพร อายุการ 
                  3. นางสาวสุกัลยา นิยมทอง 
งบประมำณ สพม.9                                        จ านวน 250,000 บาท 

  

1.หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ใน
ประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วน
นโยบายหลัก ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน  เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน แต่เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มี
ความปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นจึงได้ก าหนด 
นโยบาย "การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2S) โดยด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิด
กว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย "การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: 
TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand"  โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้น า
นโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้  

  โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ  ที่ 4.1 
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ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการ
บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
การเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม สพม.
9 ส าหรับการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป 

 

 2.วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิต
สื่อนวัตกรรม และออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้  
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสื่อนวัตกรรมใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
           2.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing 
Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM   
           2.4 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าสื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ DLIT 
และ eDLTV 
 

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
3.1 เชิงปริมำณ 

   3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 61 โรงเรียน สามารถผลิตสื่อ
นวัตกรรม และออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้   
  3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน มีสื่อ  
นวัตกรรมใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ 
  3.1.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 61 โรงเรียน สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ 
Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM   
  3.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถจัดท าสื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ปฏิบัติงานของ DLIT และ eDLTV 
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 3.2 เชิงคุณภำพ 
                3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
                3.2.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสื่อนวัตกรรมใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้                  
                3.2.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ                      
เรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ได้   
               3.2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สามารถจัดท าสื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ DLIT และ eDLTV 
 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

           5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
     ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

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

1 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

  

         

 

2 พัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
“Coding และ Computing Science” ของ
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM   

  

         

 

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท า
สื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ 
DLIT และ eDLTV 

  

         

 

4 จัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 
สพม.9 จ านวน 20 ศูนย์  

  

         

 

5 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา             

6 การจัดท ารายงานโครงการ             
  



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

219 

7.งบประมำณ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการผลติ
สื่อนวัตกรรม และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

   

- ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม 
  (35×2) x 2 

140 140 

- ค่าอาหารกลางวนั (100x2) 200 200 
- ค่าตอบแทนวทิยากร  
 (1,200X6) x 2 

 
14,400 

- ค่าสนบัสนุนสถานที่   2,000  2,000 
- ค่าวัสด ุ    1,060 1,060 
- ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง   2,000  2,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาครูผู้สอนวชิาวทิยาการ
ค านวณ ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง “Coding และ 
Computing Science” ของ
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

- ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม   
  (35×2) x2 

 
140 

 
140 

- ค่าอาหารกลางวนั (100x2)  200  200 
- ค่าตอบแทนวทิยากร   
   (1,200X6) x 2 

14,400 
  

14,400 

- ค่าสนบัสนุนสถานที่   2,000  2,000 
- ค่าวัสด ุ    1,060 1,060 
- ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง   2,000  2,000 
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ที ่
รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดท าสื่อคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ปฏิบัติงานของ DLIT และ 
eDLTV 

 

 

    

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม   
 (35×2) x2  

140 140 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(100x2) 

200 200 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (1,200X6) x2 

14,400 
 

14,400 

- ค่าสนับสนุนสถานที ่  2,000  2,000 
- ค่าวัสดุ    1,060 1,060 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง   2,000  2,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของ สพม.9 จ านวน 20 ศูนย์  
( 20x8,800) 

 

 

 

174,000 

 

174,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงาน
ศูนย์กลุ่มสาระฯทั้ง 2 จังหวัด 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 20 ศูนย์ (20X 
590) 

 

 

 

11,600 

 

11,600 

6 กิจกรรมที่ 6 
ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ 

 
 

 
5,000  5,000 

รวม   43,200 203,620 3,180 250,000 
หมำยเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. กำรประเมินโครงกำร 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถ
ผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ได้ 

2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 61 โรงเรียน สามารถ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ และ
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ 
Computing Science” ได้ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สามารถจัดท าสื่อคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ DLIT และ eDLTV ได้ 

- ส ารวจ  
- นิเทศ ติดตาม 
 

แบบส ารวจ 
แบบสังเกต 

แบบนิเทศ 

  
 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           9.2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ จ านวน 61 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing 
Science” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามาจัดท า
สื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ DLIT และ eDLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงกำร พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ประจ าปี 2564 

             โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน  ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง 
งบประมำณด ำเนินกำร   -   บาท    
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการส าคัญของการ
กระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับปฏิบัติมี
อ านาจในการตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี  ส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน  จึงเห็นควรด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2564  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ก าหนด  
  2.2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2.3 เพ่ือประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 

  โครงกำรกลุ่มส่งเสริมฯ  ที่ 4.2 
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3.  เป้ำหมำย    
 3.1  เชิงปริมาณ   

 3.1.1 สถานศึกษา  จ านวน  61  แห่ง 
 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีครบ
ทั้ง 61 โรงเรียน 
 

4. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม) 
 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
                 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
 
6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
                 ด าเนินการประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผ่านระบบการประชุม Video Conference   

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผ่าน
ระบบการประชุม Video Conference 

        

    

2. สรุป  รายงานผลโครงการ             

 
7. งบประมำณ รวมงบประมาณท้ังสิ้น   -  บาท   
ที ่ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ แหล่งงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
  สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมซักซ้อมคณะกรรมสถานศกึษา
ขัน้พ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผ่านระบบ
การประชุม Video Conference 

- - - - - - 

2. สรุปและรายงานผลโครงการฯ - - - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - - - 
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8. กำรประเมินโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ีคุณภาพ  

- การส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
- การประเมินความส าเร็จ 

- แบบสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- แบบประเมินความส าเร็จ 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินการ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 
 9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด   
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ชื่อโครงกำร  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงิน 
การคลัง และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางบังอร  ศิลาลิตร์ และนางสาวสุนิสา  พันเจาะจง 
งบประมำณด ำเนินกำร      50,000.00 บาท 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
มาตรา  62  ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มี
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในฐานะเครื่องมือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม 
   หน่วยตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยใน            
การตรวจสอบ จะยึดหลักการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับ 
กฎกระทรวง หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง      

 โครงกำรหน่วยตรวจสอบฯ  ที่ 4.3 
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 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง 
และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  และสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการตรวจสอบตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมของอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 
 

 2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ตามเป้าหมายของกลยุทธ์การบริหารราชการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด  
 3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการที่ด ีมีมาตรฐาน 
 
 3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1  เชิงปริมาณ   
   1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน       1      แห่ง 
   2.  โรงเรียนเป้าหมาย       จ านวน       20      โรงเรียน 
  3.2  เชิงคุณภาพ   

บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีระบบในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ข้อบังคับของทางราชการ ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริหาร 
 
 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 20 โรงเรียน 
  
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การตรวจสอบการใช้จ่าย       
ค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

            

2 ติดตาม ตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
การจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานการ
จ่ายและเงินรายได้สถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน  15 โรงเรียน 

            

  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของสถานศึกษา จ านวน 
5 แห่ง 

            

4 ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตามรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ 

            

5 สรุปผลการตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

            

6 พัฒนาสมรรถนะหลักของ       
ผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
ข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง 
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7. งบประมำณ  รวมทั้งสิ้น  70,000.- บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เป็นค่าพาหนะ 
ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว
ในการออกติดตาม ตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รวม
ทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 
– 5 วัน ตามขนาดของ
โรงเรียน 

 20,000  20,000  20,000 

2 พัฒนาสมรรถนะหลักของ           
ผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
ข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง 
1. ค่าลงทะเบียน 
2. ค่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 30,000  30,000  30,000 

  

 8. กำรประเมินโครงกำร 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของข้อมูลและรายงาน
ทางการเงิน ของสพม. เขต 9  และ
สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน 

การตรวจสอบ(โดยตรวจ 
สอบเอกสาร สัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ และสอบทาน
การปฏิบัติงาน) 

1. กระดาษท าการ 
2. รายงานการเงิน 
3. รายงานผลการตรวจสอบ 

2. ร้อยละ 80 ของ สพม.เขต 9 และ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีและสินทรัพย์  ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบ(โดยตรวจ 
สอบเอกสาร สัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ และสอบทาน
การปฏิบัติงาน) 

1. กระดาษท าการตรวจสอบ  
2. รายงานผลการตรวจสอบ 

  

  9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  9.1 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  9.2 การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบแผนของทางราชการ มีประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

   ชื่อโครงกำร                 ต้นแบบสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้  
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางบังอร  ศิลาลิตร์ และนางสาวสุนิสา  พันเจาะจง 
งบประมำณ       30,000. บาท 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังสิ้น 10 ประเด็น ได้แก่ การ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการรับเงิน การควบคุมการ
จ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน การตรวจสอบการรับ - จ่ายประจ าวัน การควบคุมเงินยืม และ
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ซึ่งการจัดล าดับผลการปฏิบัติงานตามค่าคะแนนของการประเมินผล มีดังนี้ 
  ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก = 4 ค่าคะแนนท่ีได้ 85 – 100  

ผลการปฏิบัติงานระดับดี = 3 ค่าคะแนนท่ีได้ 70 – 84  
ผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้ = 2 ค่าคะแนนท่ีได้ 60 – 69  
ผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง = 1 ค่าคะแนนท่ีได้ ต่ ากว่า 60 

   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใช้ระบบการบันทึกบัญชี 
 จากผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ในปีท่ีผ่านมาพบว่า ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่ได้ตรวจสอบภายในครบ 100% ประกอบกับ ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง พอใช้ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องท าการตรวจสอบซ้ าอีกหลายครั้ง จึงจะพัฒนาผลการ
ประเมินได้ในระดับพอใช้ และดี         
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เล็งเห็นและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท า โครงกำรต้นแบบสถำนศึกษำ ที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ ขึ้น เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งเป็นรายสหวิทยาเขต เพื่อค้นหาโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชีในระดับดีมาก และให้เป็นต้นแบบและเป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของแต่ละสหวิทยา
เขตต่อไป 

โครงกำรหน่วยตรวจสอบฯ ที่ 4.4 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

230 

 2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือค้นหาต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่าง และให้ค าปรึกษาของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
ตามแนวทางของการตรวจสอบภายใน 
 2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด  
 
 3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1  เชิงปริมาณ   
   ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด รวมจ านวน 120 คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ   

บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความสามารถ อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมส าหรับการตรวจสอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 
 
 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนที่เป็นประธานสหวิทยาเขต จ านวน 8 แห่ง 
  
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการฯ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
3. ท าหนังสือแจ้งปฏิทินการ

ประชุมฯ 
4. จัดเตรียมเอกสาร การยืมเงิน 

และอ่ืน ๆ 
5. การจัดประชุมฯ 
6. ส่งใช้เงินยืม 

   
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 สรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
1. จัดท ารายงานผลการประชุม
เสนอ ผอ.สพม.9 
2. มอบโล่และเกียรติบัตร 
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7. งบประมำณ  รวมทั้งสิ้น  30,000.- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
(120x170) 
- ค่าพาหนะ 

  
 

20,400 
 
 

4,000 

  
 

20,400 
 
 

4,000 

  
 

20,400 
 
 

4,000 
2 สรุปผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ 
1. เกียรติบัตร (200x16) 
2. โล ่(300x8) 

  
 

3,200 
2,400 

  
 
 

 
 

3,200 
2,400 

 
 

3,200 
2,400 

  
 8. กำรประเมินโครงกำร 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของสหวิทยาเขตท่ีมี
โรงเรียนต้นแบบในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

การตรวจสอบ(โดยตรวจ 
สอบเอกสาร สัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ และสอบทาน
การปฏิบัติงาน) 

1. กระดาษท าการ 
2. สรุปรายงานผล 

 
 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  9.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้น
ไป ทุกโรงเรียน 
  9.2 การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบแผนของทางราชการ มีประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่
ดีในองค์กร 
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โครงกำรประกอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

   ชื่อโครงกำร                       อบรมพัฒนาสร้างความรู้ด้านงานการเงินบัญชีและพัสดุ 
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวทัศนีย์ อินมอญ และนางสาววราภรณ์  เคนผาพงษ์ 
งบประมำณ     82,100 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
 1.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำขอโครงกำร 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 25 60 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของกลุ่มต่าง ๆ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีหน้าท่ีด าเนินการ
และให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงตรวจสอบการด าเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให้บรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เห็นความส าคัญและตระหนักถึงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านงบประมาณภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส และพร้อมส าหรับการตรวจสอบ จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการปฏิบัติงานด้านงบประมาณใน
สถานศึกษา 
 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐและการบริหารพัสดุ มีขั้นตอนท่ีละเอียดอ่อน และต้อง
ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านพัสดุให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการรวมท้ังเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 
และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการบริหารการท างานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล 

โครงกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินฯ ที่ 4.5 
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 2.วัตถุประสงค์  
2.1..เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน 

พัสดุของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุให้สามารถ
น าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
     2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
     2.3เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ท าให้งานรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
              2.4 เพ่ือให้การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
     3.1 เชิงปริมาณ 260 คน 
  3.1.1 ผู้บริหารจ านวน 122 คน 
  3.1.2 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 61 คน 
  3.1.3 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 61 คน 
 3.1.2เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุมจ านวน 16 คน 
     3.2เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ มีองค์ความรู้เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2ครผูู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 สามารถน าความรู้ที่ได้รับในการประชุมไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  3.2.2บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับการพัฒนาการ
ปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเพ่ิมความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน  
 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
    4.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม     
  

 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
   ระหว่างวันที่  ธันวาคม  2563– วันที่  30  มิถุนายน 2564  
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 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมที่ 1 
อบรมพัฒนาสร้างความรูด้้านการเงิน พัสดุ 
โรงเรียนในสังกัด 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
      การปฏิบัติงานด้านพัสดุของ   
สพม. 9 และสถานศึกษาในสังกัด 
1.2 จดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้ 
ความรู้แก่บุคลากรด้านการเงิน 
 พัสดุในสอดคล้องกับปัญหาและ 
อุปสรรค 
1.3 จดัท าหนังสือแจ้งข้าราชการเข้า 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.4 ด าเนินการจัดอบรม 

- ค่าวิทยากร 3 คน 2 วัน    
  จ านวน 7,200 บาท 
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
275 คน ๆ ละ 170 บาท 
  จ านวน 46,750 บาท  
- ค่าห้องประชุม 1,000 บาท  
  2 วัน รวมเป็น 2,000 บาท 

     - ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
       รถราชการ 2 วัน 2,000 บาท 
     - ค่าวัสดุ  2,050 บาท 

            

2. กิจกรรมที่ 2 
การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัสดุ โรงเรียน
ในสังกัด 
2.1 จดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้ 
ความรู้แก่ครูพัสด ุ
2.2 จดัท าหนังสือแจ้งข้าราชการเข้า 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.5 ด าเนินการจัดอบรม 

- ค่าวิทยากร1 คน 1 วัน    
  จ านวน 4,200 บาท 
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
70 คน ๆ ละ 170 บาท 
  จ านวน 11,900 บาท  
- ค่าห้องประชุม 1,000 บาท  
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
1,000 บาท 
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7.งบประมำณ 
 ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้
ชัดเจน รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
อบรมพัฒนาสร้างความรู้ด้าน
การเงิน พัสดุ โรงเรียนในสังกัด 

  
63,000 

 
7,200 

 
53,750 

 
2,050 

 
63,000 

2 กิจกรรมที่ 2 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัสดุ โรงเรียนในสังกัด 

  
19,100 

 
4,200 

 
14,900 

 
- 

 
19,100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  82,100 11,400 68,650 2,050 82,100 
  
 8. กำรประเมินโครงกำร 
 8.1ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุร้อยละ  80  มคีวามรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 8.2 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุร้อยละ80 มีขวัญ ก าลังใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพ่ิมข้ึน 
 

 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    - ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเงินบัญชี และพัสดุ ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดจากการบริหารงาน
ด้านการงบประมาณให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
  - ครูการเงินและครูพัสดุ ได้รับความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
    - ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9สามารถน าความรู้ที่ได้รับในการประชุมเชิงปฏิบัติการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
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ชื่อโครงกำร       ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง 
      อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที ่4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางลักษณา  ธีระเถกิง   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
งบประมำณ     76,320   

 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมบัญชีกลางมีนโยบายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกส่วนราชการ ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่  ผู้มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์      
ซึ่งท าให้ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน 
สร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเป็นการลดขั้นตอนและภาระงานของหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 129 ราย เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) เงินกองุทนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) และให้ผู้เกษียณอายุราชการเข้าถึงข้อมูล       
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายทุกขั้นตอนของการด าเนินการของทางราชการได้ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ช่วยให้ส่วนราชการสามารถส่งเรื่องขอรับเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซึ่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจะได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง และทราบวิธีปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ        
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการนี้  
 
 2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ  

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ     
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และส่วนราชการส่งเรื่อง
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

โครงกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินฯ ที่ 4.6 
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2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ       
อย่างต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุราชการ 
 
 3.เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 จ านวนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 129 คน ดังนี้ 

ต าแหน่ง ทั้งหมด แยกสังกัดตามจังหวัด 
จ านวน (ราย) สุพรรณบุรี นครปฐม 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา    3 2 1 
2.รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 4 - 
3.ข้าราชการครู 110 55 55 
4.ลูกจ้างประจ า 12 5 7 
5.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) - - - 

รวม 129 61 68 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 : จาก กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9 

3.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุม จ านวน  20  คน (10 คน/1 แห่ง) 
3.1.3 วิทยากรจากส านักงานคลังเขต 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

จ านวน 6 คน (3 คน/1 แห่ง) 
3.1.4 วิทยากร (ท่ีปรึกษา สพม.9/ผู้รับบ านาญสังกัด สพม.9) จ านวน 2 คน (1 คน/1 แห่ง) 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการรับเงิน

บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษกรณีบ านาญเสียชีวิต 
เงินกองทุน กบข./กสจ.เงินสวัสดิการต่าง ๆ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
ได้อย่างถูกต้อง 

3.2.2 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 และส่วนราชการ ยื่นและส่งเอกสาร
หลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ ไปยังกรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข./กสจ.ได้อย่างถูกต้อง
และทันภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 

4.1 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 
4.2 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 

 
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
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 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่
กิจกรรม/

วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แต่งตั้งคณะท างาน/

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงาน/ 
กรอบหลักสูตร 

   /         

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
และจัดท าคู่มือ 

    /        

3. ด าเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

     /       

4. รับเอกสารหลักฐาน
ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ 
ผู้ที่จะ 
เกษียณอายุราชการ 
จากโรงเรียนในสังกัด  

      /      

5. ตรวจสอบความถูก
ต้อง/แจ้งผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ
แก้ไขข้อมูลการขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบ e-Filing  

       / /    

6. ส่งเอกสารหลักฐาน
การขอรับเงิน ไปยัง
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงาน กบข. / 
กสจ.  

        / /   

7. สรุปติดตาม
ประเมินผล 

           / 
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 7.งบประมำณ 

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 / - - - - 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และจัดท าคู่มือ 
1. วัสดุอุปกรณ์ 
2. คู่มือ (220เล่ม*30บาท) 

 /  
 
 

 
 
 

6,600 

 
 

6,600 

 
 

6,600 
6,600 

 รวม   - 6,600 6,600 13,200 
3. กิจกรรมที่ 3. จัดประชุม  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
ผู้เข้าร่วมการประชุม 113 
คน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
    (1ช.ม.*1,200บาท) + 
    (5ช.ม.*600บาท*3คน) 
2. ค่าอาหารกลางวัน     
    (113คน*100บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
    (113คน*35บาท*2มื้อ) 
4. ค่าเดินทางวิทยากร/ 
    กรรมการด าเนินงาน 
5. ค่าสถานที่จัดประชุม 

  
/ 

 
 
 
 

10,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11,300 
 

7,910 
 

2,000 
 

1,000 

  
 
 
 

10,200 
 

11,300 
 

7,910 
 

2,000 
 

1,000 

 รวม   10,200 20,510 - 30,710 
4. กิจกรรมที่ 4-6 ด าเนินการ 

และส่งเอกสารหลักฐาน 
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญไป
ยัง กรมบัญชีกลาง  
ส านักงาน กบข./กสจ. 

      

 รวม   - - - - 
5. กิจกรรมที่ 7 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
      

 รวม   - - - - 
 รวมทั้งสิ้น  / 20,400 49,320 6,600 76,320 
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  8. กำรประเมินโครงกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูบุคลากร     
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมประชุม
2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ยื่นเอกสารขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน 
กบข./กสจ. ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รับเงินดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

1. การตอบแบบสอบถาม 
2. รายงานผลการจ่ายตรง 
จากระบบบ าเหน็จบ านาญ
กรมบัญชีกลาง  

1. แบบสอบถาม 
2. รายงานจากระบบ  
e-pension  

 
 9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงล าดับขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญและแนวปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ   

9.2 ส่วนราชการส่งเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองุทน กบข./กสจ. ได้ทันตามระยะเวลา
กรมบัญชีกลางก าหนดและได้รับเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ชื่อโครงกำร    จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 และสถานศึกษา 
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ประเด็นที่...1,6 ....ตัวบ่งชี้...1 การบริหารจัดการที่ดี  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสุวภรณ์   พันธ์ลูกฟัก  นางสาวปราณี  อ่อนวิมล   

      นายชาญชัย  นิ่มอนงค์  

งบประมำณ     200,000   
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการ เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  และ
มาตรา 16  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
เพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตอบสอนงความต้องการของหน่วยงานตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
      ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และ 8 เมษายน 2562 เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กัน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ หรือจัดท าข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี เช่น แผนของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง แผนปฏิบัติการทุกระดับ 
 

โครงกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ที่ 4.7 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลัก 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด  
2.2 เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมขององค์การ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
2.3  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564       
                2.4  เพ่ือสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้อง เชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผน
ระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
               2.5 เพ่ือให้สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และบริหารงบประมาณ 
            3. เป้ำหมำยของโครงกำร 

3.1 เชิงปริมำณ 
    3.1.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนในสังกัด ได้รับงบประมาณงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.1.2 คณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ คา่นิยมองค์กร แลคณะกรรมการ 

ยกร่างการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 46 คน ประกอบด้วย   ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม ประธาน
สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  

3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จ านวน 122 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
สอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

3.2 เชิงคุณภำพ 
     3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับ

งบประมาณครุภัณฑ์ และงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เพ่ือจัดการเรียนการ
สอน และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และปรับสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะในการ
จัดการเรียนการสอน 
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          3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทฺธิภาพต่อประชากรวัยเรียนในจังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม   

       3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                      3.2.4 สถานศึกษาได้รับ ความรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 
2 ระดับท่ี 3  นโยบายขอรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ( XYZ) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และสามารถขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. สถำนที่ด ำเนินกำร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และ นาคาคีรี รีสอร์ท  
อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี / และโรงเรียนในสังกัด  
 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
      ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 
- มีนาคม 2564) ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  - มิถุนายน  2564) ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎคม - กันยายน 2564  
 

5. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1 
กิจกรรมที่ 1 งำนงบประมำณ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุณา
จัดตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส าหรับโรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนดี
ประจ าต าบลฯ  

            

2 ลงพื้นที่ติดตามเร่งรดัการด าเนินงาน
ก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 
งบประมาณปี พ.ศ.2564 

            

 
 

1 

กิจกรรมที่ 2 งำนแผนงำน/
โครงกำร 
จัดประชมุคณะกรรมการเพื่อทบทวน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ค่านิยมขององค์กร และน าเสนอ
โครงการเพื่อบรรจไุว้ในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 จัดท าและหลอมโครงการ

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            

3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณแต่ละโครงการ 

            

4 ประชุมคณะกรรมการทบทวน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            

5 เร่งรัดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงาน  

            

 กิจกรรมที่ 3  งำนติดตำม
รายงานผลตามนโยบายของ 
สพฐ. /ศึกษาธิการจังหวัด 

            

1 ประชุมคณะกรรมการรายงาน
ผลตามนโยบายของสพฐ. (ตาม
แผนปฏิบัติการของ สพฐ.) 

            

 กิจกรรมที ่4 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

            

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน/ประชุม
คณะท างาน/ประสานวิทยากร/
ประสานสถานที่จัดประชุม 

            

2 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
3 สรุปรายงานผล             
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6.  งบประมำณ  200,000 บำท 
  

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ด้ำนงบประมำณ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและพิจารณาเงินเหลือจ่าย  
คณะกรรมการ 20 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 100 
บาท จ านวน 2 ครั้ง  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน คน
ละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ 
 

 /  6,800 
 

 
 
 

4,000 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,800 
 

 
 
 

4,000 
 
 

2,800 
 

 กิจกรรมที่ 2 วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2563 เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

  10,200 106,455 6,500 123,150 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สถาน   ที่
เอกชน ผู้เข้าร่วมประชุม  46 คน 

      

 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 300 บาท 
จ านวน 46 คน เป็นเงิน 27,600 บาท 

   27,600  27,600 

 ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 
จ านวน46 คน เป็นเงิน 13,800 บาท 

   13,800  13,800 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 
มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 46 คน เป็น
เงิน 9,200 บาท 

   9,200  9,200 

 ค่าท่ีพัก (46 คน / 1 คืน )    30,000  30,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (4 ท่าน)  
- 1 คน x 600 บาท x 1 ชม.  
- 4 คน x 600 บาท x 4 ชม.  

   
600 

9,600 

   
600 

9,600 
 ค่าวัสดุ     5,000 5,000 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     1,500 1,500 
2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณแต่ละโครงการ และ
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน  2 ครั้ง คณะกรรมการ  
35 คน  

      

 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บาท  จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 35 คน 
เป็นเงิน 7,000 บาท 

   7,000  7,000 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือละ 35 
บาท จ านวน 2 วัน (4 มื้อ) จ านวน 
35 คน เป็นเงิน 4,900 บาท  

   4,900  4,900 

 ค่าจ้างท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
30 เล่ม ๆ ละ 250 บาท  

   7,500  7,500 

3 ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

      

 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ  
100 บาท อาหารว่าง 1 มื้อ 35 
บาท  จ านวน 20 คน (20 คน x 
135บาท ) เป็นเงิน 2,700 บาท 

   2,700  2,700 

 ค่าจัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 15 เล่ม ๆ ละ 
250 บาท เป็นเงิน  

    
 

3,750 

  
 

3,750 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 3 กำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกำรบริกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 คณะกรรมกำรฯ 30 คน 
จ ำนวน 3 ครั้ง 

   15,300 2,000 17,300 

 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ  
100 บาท  จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงิน  
9,000 บาท 

   9,000  9,000 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือละ 
35 บาท จ านวน 3 วัน (6 มือ้) 
เป็นเงิน 6,300 บาท 

   6,300  6,300 

 ค่าวัสดุ     2,000 2,000 
 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  7,200 35,030 10,530 52,700 

1 ประชุมคณะท างาน  (15 คน x 
170 บาท) 

  /   2,550   2,550 

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (อาหาร
ว่าง/อาหารกลาวัน) จังหวัด
นครปฐม (73 คน x170 บาท 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
(79 คน x 170 บาท) 

      
 

12,410 
 

13,430 

   
 

12,410 
 

13,430 
3 ค่าสถานที่ (ห้องประชุม)    2,000  2,000 
4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

ประกอบการประชุม 
    9,520 9,520 

5 ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท 1 คน 2 วัน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร 
ค่าท่ีพักวิทยากร 

  7200 
 

 
 

2,000 
2,400 

 7,200 
 

2,000 
2,400 

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ 

    
240 

1,500 1,500 
240 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   10,200 163,580 19,020 200,000 
 ขออนุมัตถิัวจ่ายทุกรายการ 
 8. กำรประเมินโครงกำร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สพม. 9 จัดตั้งงบประมาณ         
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

แบบค าของบประมาณ
และรายงานข้อมูลใน
ระบบ 

 แบบค าของบประมาณและ
รายงานข้อมูลในระบบ 

ร้อยละความส าเร็จในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

การรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบรายงานผล ผลการประเมินของ สพฐ. 

 
 9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  และน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ได้ตามก าหนดเวลา 
             9.4 ผู้บริหารและข้าราชการครู มีความรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 
2 ระดับท่ี 3  นโยบายขอรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ( XYZ)  
             9.5 สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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ชื่อโครงกำร       พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ด้านที่ 1 ด้านความม่ันคง 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ประเด็นที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวร่มไทร  ดีสอน 

งบประมำณ     67,890   
 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ส านักงานและสถานศึกษาใน
สังกัดทั้ง 61 แห่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะขณะนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนา
ขยายพ้ืนที่ไปในมุมกว้างมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ชานเมืองหรือชนบทก็ตาม  แต่เพราะความหนาแน่น
ของข้อมูล บุคลากร สภาพแวดล้อม ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า เกิดปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล  
              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและพอเพียง 
 2.วัตถุประสงค์  

    2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
เป็นปัจจุบัน 

                2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย และมีเครือข่ายการท างาน ที่สามารถให้บริการอย่างท่ัวถึงทุกระดับ 
               2.3 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ (Big Data) 
               2.4 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่รับผิดชอบ 

 

 

 

โครงกำรส่งเสริมทำงไกลฯ  ที่ 4.8 
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 3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
     3.1 เชิงปริมาณ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเว็บไซด์ที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
                    2.โรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  
 5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
    เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกันยายน  2564 
 
 6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
  

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาเว็บไซด์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๙ 

            

 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซด์ สพม.9 

            

 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซด์ สพม.9 

            

 - จ้างพัฒนาเว็บไซด์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

            

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ Big 
Data ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

            

3 ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 
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 7. งบประมำณ 
 ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้
ชัดเจน รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บ
ไซด์ สพม.9 (20 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (35 บาท x 20 คน x 1 มื้อ)  

   700   

2 จัดจ้างพัฒนาเว็บไซด์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

    15,000  

3 พัฒนาระบบสารสนเทศ Big 
Data ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

    20,000  

4 ประชุม เชิ งปฏิบั ติ การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 (147 คน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 
(600 บาท x 6 ชม. X 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 147 คน x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(100 บาท x 147 คน x 1 มื้อ) 
 

   
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 

10,290 
 

14,700 

  

    7,200 24,990 35,000 67,890   

 8. กำรประเมินโครงกำร  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบสารสนเทศ 
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ ์ -  แบบสังเกต/สัมภาษณ ์

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   

 

 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
               9.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเว็บไซด์ที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
               9.2 โรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบสารสนเทศ ท่ีเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงกำร    พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน  มัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน 
   มัธยมขนาดเล็ก ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             

 โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ด้านที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น 11   และ 12  
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
      ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายจิรวัฒน์  บุญครอง 

     นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 

     นางชาติรส  ใจตรง 

     นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

           นางสุทธาสินี  เปาอินทร์ 
งบประมำณ     50,000 บาท   
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการบริหารท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนประกอบ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ. ศ. 2561 
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดขึ้นพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้มี
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพ
ภายนอกลดการจัดท าเอกสารปรับกระบวนการท่ีสร้างภาระปรับมาตรฐานของผู้ประเมินดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางการนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประเมินแบบใหม่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือติดตามสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการ ประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบ 4 ให้สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบันจึงจัดท าโครงการนี้ 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.9 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

253 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.3 
เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 2.4 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 2.5 เพื่อหารูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ  
  1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองจ านวน ๓๐๕ คน  

2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน ๖๑ โรงเรียน  

3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกจ านวน ๖1 โรงเรียน 
     3.2 เชิงคุณภำพ  
  1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  

2. ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่  
3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ     

4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 
6.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  √          

2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพสู่
ความส าเร็จ โรงเรียนมัธยมดีสี่มมุ
เมือง 

   √         

3 กิจกรรมพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพสู่
ความส าเร็จ โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

        √    

4 กิจกรรมยกระดับคณุภาพการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก 
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7.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 50,000 - บำท  (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน ๑๐ คน 
 √  -  - 

๒ ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สมศ. (การประเมิน SAR) จ านวน 61 โรงเรียน 
จ านวน 305 คน 

 √  50,000 - 50,000 

3. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายใน จ านวน ๖๑ โรงเรียน 

 √  - 
 

- - 

 รวมท้ังสิ้น      50,000 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพสู่ควำมส ำเร็จ โรงเรยีนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียน

มัธยมดีสี่มุมเมือง จัดประชุมวางแผนสร้างความรู้ความ
เข้าใจโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

 √  -  - 

๒ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 √  -  - 

3. ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   

 √  -  - 

 รวมท้ังสิ้น    -  - 
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8.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำโรงเรียนคุณภำพสู่ควำมส ำเร็จ โรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณภาพดีประจ าต าบล/จัดประชุมวางแผนสร้างความรู้
ความเข้าใจโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ตาม Time Line  

 √  -  - 

๒ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 √  -  - 

3. ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 √  -  - 

 รวมท้ังสิ้น    -  - 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.
9 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพสู่ควำมส ำเร็จ โรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียน   √     
๒ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็ก 

 √  -  - 

3. ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   

 √     

 รวมท้ังสิ้น      - 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพภายใน วิธีการสังเกต  สัมภาษณ์ 

กรอกแบบสอบถาม  กรอก
แบบประเมิน ศึกษาเอกสาร 

แบบประเมินคุณภาพภายใน 

2. โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 

วิธีการสังเกต  สัมภาษณ์ 
กรอกแบบสอบถาม  กรอก
แบบประเมิน ศึกษาเอกสาร 

แบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวง 

 
 
9.  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ   
7.2 สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องน าผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
7.3 สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชื่อโครงกำร    นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

     โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ด้านที่ 2 ด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
      ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางดวงพร  อายุการ      

งบประมำณ     50,000 บาท                       งบ สพฐ. 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 

 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  ได้ด าเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี  
โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน 2) นิเทศ
โรงเรียนเครือข่ายพ้ืนที่การนิเทศ และ 3) นิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด   

          ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อม
ทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนน าผล
การติดตามนิเทศไปปรับปรุง การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้
จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น
อย่างมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
 
 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.10 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

258 

 2.วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ ติดตาม 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน 

 2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 2.4 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 3.เป้ำหมำยของโครงกำร  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับน่าพอใจ 
 3.1.3 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
 3.1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้นิเทศ ให้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้น              
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 สถานศึกษาได้รับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
3.2.3 โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยสภาพ

การด าเนินงานของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตน าเสนอคณะกรรมการ กตปน.เพ่ือวางแผน
พัฒนาต่อไป 

 4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ต.ค. 63 – ก.ย.64 
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 6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ และผลิตสื่อเครื่องมือ
นวัตกรรมในกำรนิเทศ 

    

2. ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมภำระงำนหลัก 
1) หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
2) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
3) การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามเป้าหมายของการศึกษา หลักสูตร และ
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
4) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
7) การด าเนินงานตามจดุเน้น/นโยบายของ สพฐ. 

    

3. ปฏิบัติกำรนิเทศตำมงำนนโยบำย ได้แก่ 
1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน      
3) โรงเรียนมาตรฐานสากล  
4) การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ  
5) โครงการโรงเรียนประชารัฐ   
6) โรงเรียนคุณธรรม  
7) STEM Education   
8) การจัดการเรียนการสอน Active  Learning  
9) งานบูรณาการคุณลักษณะ ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
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6.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร(ต่อ) 
                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

10) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
11) Professional Leaning Community(PLC)  
12) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)  
13) โรงเรียนสุจริต 

    

4. ประชุม  สรุปผลกำรนิเทศ 
- ก.ต.ป.น. 
- คณะผู้บริหาร สพม.3 
- คณะศึกษานิเทศก์ 

    

5.รำยงำนผลกำรนิเทศ 
   - รายงานสรุปผลการนิเทศ ทุกประเด็น 
   - รายงานสิ้นปีการศึกษา 

    

 
 7.งบประมำณ งบประมำณ  50,000บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ 
และผลิตสื่อเครื่องมือนวัตกรรมในการ
นิเทศ 
1.1อาหารว่าง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม 20 คน x 1 วัน x 170 บาท 
x 1 ครั้ง ของการประชุม ศึกษานิเทศก์ 
1.2 ค่าสถานที่จัดประชุม 

   
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

3,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,400 
1,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระ
งานหลัก 
ตามแผนและปฏิทินการนิเทศ  
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 61 
โรงเรียน 
(61 X 500) 
-ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ 

    
 
 
 

30,500 
 
 

  
 
 
 

30,500 
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7.งบประมำณ (ต่อ)   

ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

3. กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศตามงาน
นโยบาย 
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 8 
สหวิทยาเขต(8X 1,000) 
-ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ 

    
 

8,000 
 
 

  
 

8,000 
 
 

4. กิจกรรมที่ 4. ประชุม สรุปผลการ 
จัดท ารายงาน ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  
4.1อาหารว่าง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม 20 คน x 1 วัน x 170 
บาท x 1 ครั้ง ของการประชุม 
ศึกษานิเทศก์ 
4.2 ค่าวัสด ุ
4.3 ค่าสถานที่จัดประชุม 

   
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

3,400 

 
 
 
 
 
 
 

2,700 

 
 
 
 
 

3,400 
 

2,700 
1,000 

5. รายงานผลการนิเทศ 
   - รายงานสรุปผลการนิเทศ ทุก
ประเด็น 
   - รายงานสิ้นปีการศึกษา 

- - - - - - 

    2,000 45,300  50,000 
 
8. กำรประเมินโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  ระยะเวลาไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดเนื่องจากมีภาระงานอื่นแทรก และคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 จัดล าดับความส าคัญและการบริหารเวลาที่เหมาะสม 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
   9.1  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธ. และ สพฐ.  และสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน 
   9.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระบบนิเทศ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ได้
คุณภาพตามเป้าหมาย 
   9.3 มีข้อมูลสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละสหวิทยาเขต น าเสนอต่อคณะกรรมการ กตปน.เพ่ือ
วางแผน ต่อไป 
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ชื่อโครงกำร    วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษายกก าลัง 2 สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ สพม.9 

 โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ด้านที่ 2 ด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1 ประเด็นที่ 6 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายจิรวัฒน์  บุญครอง 
     นางชาติรส  ใจตรง      

งบประมำณ     36,720 บาท   
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน เรียกกันว่าเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาของครู
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากการใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ไปเป็นการนาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางการเรียนการสอน เป็นยุค
ฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology Base Paradigm) การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียงการเรียนรู้จากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
ผู้เรียนส ามารถเรียนรู้ได้จากการสื่อสารหลากหลายทิศทาง ด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล การเรียนรู้ของผู้เรียนจึง
ไร้ขอบเขตจ ากัด กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของทศวรรษที่สอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยประเด็นหลักของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 3 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ ของคนไทยและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ไว้ 4 ประการ คือการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากผลการประเมินระดับชาติ ยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ครูผู้สอนยังควรต้องได้รับการพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจาก
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าร้อยละ 3 และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะพบว่า ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน จะสูงกว่าระดับชาติเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อผลการจัด
การศึกษาที่ยังพบว่า ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จึงได้วางแผนร่วมกันในการนิเทศและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
เชิงระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงระบบ การส่งเสริม
การนิเทศภายใน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มส าระการเรียนรู้ การค้นหานวัตกรรมที่มีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) และการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนารูปแบบนิเทศและพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.11 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษายกก าลัง 2 ของศึกษานิเทศก์ ในสหวิทยาเขต
สามัคคีมุขมาตย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายกก าลัง 2 ในสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
3.  เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
นิเทศและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสหวิทยาเขต

สามัคคีมุขมาย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 7 โรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 ครู ผู้บรหิารโรงเรียน ในสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น 

 
4.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์  

1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
2.โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 
3.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ 
4.โรงเรียนบางเลนวิทยา 
5.โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
6.โรงเรียนสถาพรวิทยา 
7.โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
   

5.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ตุลำคม 2563- กันยำยน 2564 
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นิเทศติดตามโรงเรียนในสห
วิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ติดตามนโยบาย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √  
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    5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น    36,720 - บำท  (ถั่วจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

7.  กำรติดตำมและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1 ร้อยละของผู้เข้ารับการนิเทศ น าความรู้
ไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริง 
2. ความพึงใจของผู้รับการนิเทศ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ภาพรวมสูงขึ้น 

 1. นิเทศ ติดตาม ผลการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. วิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินและการทดสอบ
คุณภาพผู้เรียน  

1.แบบนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล  
2. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและมีการนิเทศภายในเชิงระบบ 
3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอน และพัฒนากิจกรรมการคิด 

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

 
 

ที ่ ค าช้ีแจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโครงการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษายกก าลัง 2 สหวิทยาเขต
สามัคคีมุขมาตย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 √     

๒ นิเทศติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง ในการนิเทศโรงเรียนใน
สังกัดอย่างน้อย โรงเรียนละ 4 ครั้ง จ านวน 28 ครั้ง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (120x2x28) 
- จัดท าเอกสารสรุปการนิเทศ 

 √  33,720  33,720 

3. ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษายกก าลัง 2 สหวิทยาเขต
สามัคคีมุขมาตย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 √  3000  3,000 

 รวมท้ังสิ้น      36,720 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

265 

 
 
ชื่อโครงกำร    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9)              

     โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่  6  การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ ที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ,  
       ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1 ประเด็นที่ 6 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย , นางดวงพร  อายุการ 

งบประมำณ     320,000 บาท   
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 

กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ได้ด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ (กตปน.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา   และเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  รวมถึงการก ากับ ดูแล นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุน   และ
ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน     

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึง
จัดท าโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนา   และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ให้
สูงขึ้นต่อไป  

 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.12 
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2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการ กตปน.และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง       
            2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และการด าเนินการโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
            2.๓ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
3. เป้ำหมำย  ปีงบประมำณ 2564 
   ๓.๑ เชิงปริมำณ    
               1.  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                    
เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒  ครั้ง/ปี   
      ๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                    
และคณะอนุกรรมการฯ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง รวม ๔  ครั้ง/ป ี   

     ๓.๒ เชิงคุณภำพ  
๑. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจาก 

คณะกรรมการ กตปน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง ตามหลักวิชาการและใช้เครื่องมือ
ที่มีมาตรฐานในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เป็นระบบ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระหลักสูงขึ้นและรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก   
 
๔.สถำนที่ด ำเนินกำร     โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 
๕.ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

ตุลาคม ๒๕๖๓  – กันยายน  2564 
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๖.  กิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม / วิธีด าเนินการ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

๑ จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจของกตปน./
วางแผนก าหนดกรอบ/
ประเด็น/เครื่องมือการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการ กตปน.  

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ    
ก.ต.ป.น.และจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงในการด าเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบฯ 

  √          

๓ จัดประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. รว่มกับ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

    √      √      √     √ 

๔ จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

  √    √       

๕ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ
กตปน./คณะอนุกรรมการ   
กตปน. ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

   √      √   

๖ ประชุมสรุปและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 

            √ 
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๗.  งบประมำณ    สพม.9     รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๓๒๐,000  บาท   

 
 

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

สพฐ. สพม.๙ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ประชุมคณะกรรมการฯ  สร้างความ

เข้าใจในภารกิจของกตปน./วางแผนและ
จัดท าปฏิทินงาน ตดิตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
จ านวน  ๑๒  ครั้ง (เดือนละ ๑ ครัง้) 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 
จ านวน ๑๕ คน (170X๑๕X๑๒) 
- ค่าตอบแทน  
(1,600 บาท x ๘ คน x ๑๒ วัน) 
- ค่าตอบแทน  
(๒,๐00 บาท x ๑ คน x ๑๒ วัน) 

 √  
 
 
 
 
 
 

๑๕๓,๖๐0 
 

๒๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓๐,๖๐0 
 
 
 

 

 ๒๐๘,๒๐๐ 
 

๒ ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการ 
สร้างความเข้าใจในภารกจิ  ของกตปน./
วางแผนและจดัท าปฏิทินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา  จ านวน ๔  ครั้ง/ปี  
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 
จ านวน 4๐ คน (170X4๐X๔) 
- ค่าบ ารุงสถานที่จัดประชุม 
 (1,000 บาท x ๔ วัน) 

 √  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

๕๔,๔๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 

 ๕๘,๔๐๐ 

๓ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล
และนิเทศการศึกษา 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (1,500 บาท x 4 
ทีม  x ๔ วัน ๒  ครั้ง) 

 √   
 

๔๘,0๐๐ 

 ๔๘,0๐๐ 

๔ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษาโดย
คณะกรรมการกตปน.และ
คณะอนุกรรมการกตปน.  
- ค่าวัสด ุ

 √     
 
 
 

๕,๔๐0 

๕,4๐0 

 รวมทั้งสิ้น   ๑๗๗,๖๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๕,๔๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๘.  กำรประเมินโครงกำร   
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาประชุมตามก าหนดการที่วางไว้  
จ านวน ๑๒ ครั้ง/ป ี

 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาประชุมตามก าหนดการที่วางไว้   
จ านวน ๑๒ ครั้ง/ป ี

เชิงคุณภำพ 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุ
มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

 
 
๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีเครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี
ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชื่อถือได้ มีการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ
มีความเป็นเอกภาพและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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ชื่อโครงกำร   การตรวจเยี่ยม นิเทศ  ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
  ของสถานศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
               โครงการตามภารกิจ        โครงการตามยุทธศาสตร์ 
แผนงำน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำน ที่  6  การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๒.สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นที่ ที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้   

 ๓.สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ที ่6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. /สพม.9              ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
5. มำตรฐำนส ำนักงำนเขต  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้  5 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล  
งบประมำณ       20,500 บาท   
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  การด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และการปฏิรูปการศึกษา ( พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ ) มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   ของสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษา 
สามารถเริ่มด าเนินการได้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหรือระยะเริ่มต้นของการเปิดภาคเรียน มีแนวทางการเตรียม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง         และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
นิเทศ ติดตาม และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ  
          2.2 เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน     
          2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพม. เขต ๙ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 

โครงกำรกลุ่มนิเทศฯ ที่ 4.13 



        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 

 
 

271 

3.  เป้ำหมำยของโครงกำร 
       3.1 เชิงปริมำณ 
              3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 
โรงเรียน  
                           ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
                           และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
          
                   3.1.2 มีแผนปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
                            ของสถานศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการนิเทศได้ 
               
3.2 เชิงคุณภำพ 
             3.2.1 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนอย่างมีคุณภาพ  
                  3.2.3 สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ตามนโยบาย  จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

      อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
4.  สถำนที่ด ำเนินกำร  
        โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ านวน ๖๑ โรงเรียน 

๕.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
        ๑๖  พฤศจิกายน  -  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๖. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
         

ที ่ กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จั ดท า โครงก ารต รวจ เยี่ ย ม 
นิเทศ ก ากับ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

            

2. จัดท าแผนปฏิบัติ การนิ เทศ 
คู่มือ ผลิตสื่อ และเครื่องมือ
นวัตกรรมในการนิเทศ 

            

๓. ด า เนิ น การนิ เท ศต าม แผน 
ปฏิทินการนิเทศ 

            

๔. สรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศการจัดการศึกษา 
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๗. งบประมำณ   
งบประมำณใช้ งบประมาณจ านวน  20,500.-  บำท มีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ที ่
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
สพฐ. สพม.9 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ/
เครื่องมือนิเทศ 

- - - - - - 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด าเนินการประเมินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
นิเทศตามแผนและปฏิทินการ
นิเทศ 

- - - - 500 
 

- 

๓. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
(61 โรงเรียน)  

- - - 15,080 - - 

๔. จัดประชุมชี้แจง
คณะกรรมการการตรวจเยี่ยม 
นิเทศ  ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษา  
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ 
ละ 100 บาท 
(100 บาท x 24 คน x 1 
มื้อ)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
(35 บาท x 24 คน x 2 มื้อ) 

    
 
 
 
 

2,400 
 
 

1,680 
 
 

  

5. จัดประชุมคณะกรรมการ
สรุปผลการตรวจเยี่ยม นิเทศ  
ติดตาม การเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษา  
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
(35 บาท x 24 คน x 1 มื้อ) 

    
 
 
 
 

840 

  

 รวมทั้งสิ้น    20,000 500 20,500 
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๘. กำรประเมินโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- สถานศึกษาได้รับการตรวจ

เยี่ยม นิเทศ ติดตาม 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ๙.1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๙.2. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
      ๙.4  สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ตามนโยบาย  จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 9 
ที่  343  /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมขององค์กร 
        เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

       ของส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
       ............................................. 

 

                 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะด ำเนินกำรจัดอบรมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม
ขององค์กร เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมภำรกิจ ที่สนองตอบนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยม เขต 9 โดยมีเป้ำหมำยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
     เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิเครำะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมขององค์กร เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประกอบด้วย 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 นำงนิสำ บรรจงกำร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        ที่ปรึกษำ  
    มัธยมศึกษำ เขต 9  

1.2 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ทุกท่ำน             ที่ปรึกษำ 
1.3 ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัด        ที่ปรึกษำ 
  สุพรรณบุรีและนครปฐม 
1.4 ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต            ที่ปรึกษำ 

      มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และสนับสนุนส่งเสริม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
 พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยและองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง        
 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

     2.1 นำงนิสำ บรรจงกำร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ประธำนกรรมกำร 
     มัธยมศึกษำ เขต 9  
 2.2 นำยอุทัย  ก่งเซ่ง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
 2.3 นำงสำวสุนันทำ  พร้ำวตะคุ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

     มัธยมศึกษำ เขต 9 
             
    
            /2.4 นำงดวงพร... 



 

        
     2.4 นำงดวงพร  อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     2.5 นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     2.6 นำงสำวนิชำนันท์  สญัญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
     2.7 นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
     2.8 นำงอุบล  วงศ์ทับแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.9 นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     2.10 นำงบังอร  ศิลำลิตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.11 นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร   
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
     2.12 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี  

       สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
 2.13 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

2.14 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                ผูช้่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวก ในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3.  คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
     ประกอบด้วย 

     3.1 นำงนิสำ  บรรจงกำร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ประธำนกรรมกำร 
     มัธยมศึกษำ เขต 9  
 3.2 นำยอุทัย  ก่งเซ่ง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
 3.3 นำงสำวสุนันทำ  พร้ำวตะคุ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 

     มัธยมศึกษำ เขต 9 
 3.4 ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุพรรณบุรี  กรรมกำร 
 3.5 ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดนครปฐม  กรรมกำร 
 3.6 ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต/ผู้แทน      กรรมกำร 
 3.7 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม         กรรมกำร 
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 3.8 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

3.9 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร          ผู้ช่วยกรรมกำร/เลขำนุกำร 

  มีหน้าที่   พิจำรณำ วิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมขององค์กร เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ป ระจ ำปี งบ ป ระม ำณ  พ .ศ . 2 564  ให้ มี ค ว ำม ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เจน  ส ม บู รณ์  แ ล ะส อด ค ล้ อ งกั บ น โยบ ำย 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  

4.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

     4.1 นำยอุทัย  ก่งเซ่ง    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ      ประธำนกรรมกำร 
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
     4.2 นำงดวงพร  อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     4.3 นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     4.4 นำงสำวนิชำนันท์  สญัญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
     4.5 นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
     4.6 นำงอุบล  วงศ์ทับแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.7 นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     4.8 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี  

       สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร    
     4.9 นำงบังอร  ศิลำลิตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     4.10 นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร   
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

4.11 นำยปรำโมทย์  เจตนเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
4.12 นำงสำวอรไท  แสงลุน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
4.13 นำงสำวกุลธิดำ  สิทธิมงคล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
4.14 นำงสำวชำติรส  ใจตรง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
4.15 นำยธนกฤต  ธนภัทรมงคล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 

  4.16 นำงศศิธร  ศรีพรหม   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                กรรมกำร 
   4.17 นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
  4.18 นำงวรัทภส์ณิชำ  ล้ ำเลิศธนกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                         กรรมกำร  

4.19 นำยวีรกิตติ์  ดิษฎำวีระวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 
                                                                                                             /4.20 นำงธนวรรณพร 

   - 3 - 



 

 
4.20 นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                 กรรมกำร 
4.21 นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                      กรรมกำร            
4.22 นำงสำวจันจิรำ  หงส์วิริยกุล นิติกรช ำนำญกำร      กรรมกำร 
4.23 นำงสำววรำภรณ์  เคนผำพงษ์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร    กรรมกำร 
4.24 นำยวีรศักดิ์  ทองบุญฉำย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
4.25 นำงสำวสุกัลยำ  นิยมทอง  ศึกษำนิเทศก์          กรรมกำร 
4.26 นำงสำวสุธำสินี อินทแสน พนักงำนรำชกำร นักทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร 
4.27 นำงสำวปรัชญำ  พะณะงำม พนักงำนรำชกำร นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ  กรรมกำร  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 4.28 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

4.29 นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร              ผูช้่วยเลขำนุกำร 
4.30 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
4.31 นำงสำวรวีวรรณ  จิ๋วพลบั พนักงำนรำชกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       ผูช้่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

5.  คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

     5.1 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                ประธำนกรรมกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
     5.2 นำงสำวธนชัพร  คิ้วเที่ยง  พนักงำนรำชกำร นักวิชำกำรศึกษำ    กรรมกำร 

5.3 นำงสำวปรัชญำ  พะณะงำม พนักงำนรำชกำร นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ  กรรมกำร  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.4 นำงสำวสุธำสินี อินทแสน  พนักงำนรำชกำร นักทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร   
5.5 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร      กรรมกำร/เลขำนุกำร 

     5.6 นำงสำวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ  พนักงำนรำชกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าที ่ รับรำยงำนตัว ลงทะเบียน ประสำนกำรด ำเนินงำน และจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

   6.1 นำงสำวนิชำนันท์  สัญญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

   6.2 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี 
 สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
6.3 นำยกิตติพงษ์ ไชยแสงรำช ครู โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ    กรรมกำร 
6.4 นำยวรรณชัย  ตั้งกองทรัพย์ พนักงำนธุรกำร ส4     กรรมกำร 
6.5 นำยกิตติ  ตู้แก้ว พนักงำนขับรถ      กรรมกำร 

   6.6 นำงสำวปำณิสรำ  ศิวะเดชำ  พนักงำนรำชกำร นักจัดกำรงำนทั่วไป                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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   มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสถำพพร้อมใช้งำน และอ ำนวยควำมสะดวก 
ในด้ำนต่ำง ๆ ถ่ำยภำพและประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตำม 
เป้ำหมำย 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 

   7.1 นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 

7.2 นำงสำววรำภรณ์  เคนผำพงษ์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร         กรรมกำร 
7.3 นำงสำวณัฐฐิกำ  โตวิวัฒน์ พนักงำนรำชกำร นักวิชำกำรเงินและบัญชี          กรรมกำร/เลขำนุกำร   

  มีหน้าที ่ วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดูแลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และกำรจัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 
ให้เป็นไปตำม กฎระเบียบของทำงรำชกำร  

8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 

   8.1 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
   8.2 นำงดวงพร  อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่       รองประธำนกรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   8.3 นำยปรำโมทย์  เจตนเสน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
   8.4 นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                       กรรมกำร/เลขำนุกำร 
   8.5 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร             ผูช้่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าที ่ ติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 

   ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  3  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
 

                                                           
(นำงนิสำ บรรจงกำร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 
 
 
 
 
 

   - 5 - 



ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 9

ศำลำกลำงจงัหวดัสพุรรณบุรี ชัน้ 2-3

ต ำบลสนำมชยั อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบุรี 72000
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