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ค ำน ำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการขับเคลื่อน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนโยบาย  จุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับ และเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมนักเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา THAILAND 4.0 “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดให้เท่าเทียมกันและมีคุณภาพสู่สากล 

 
 
 
 
 

            

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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       ความเป็นมาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการให้มี 
เขตพื้นท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา 
(มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินแบบกลุ่มจังหวัดจ านวน 18 กลุ่ม และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปด าเนินการรวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น  เพื่อให้การ
จัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม  มติของสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและการ
บริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้น ดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้มีเครือข่าย
การนิเทศ  การมัธยมศึกษา และก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
ลงวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2553  

  
 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม  
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ช้ัน 2 และช้ัน 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   และศูนย์ประสานงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้ง
จัดสรรงบประมาณที่ไดร้ับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมนิผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบคุคล เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการจดัและพฒันา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานที่ตั้ง 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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 8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบท่ีหลากหลายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสรมิสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสานส่งเสรมิ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัตริาชการทัว่ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมไิด้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ได้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
 
กลุ่มอ านวยการ  มีบทบาทหนา้ที ่
  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านกังานเขต 
  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านกังานเขต 
  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลขา่วสาร 
  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประสานงานท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ที่มิใช่งานของ 
                ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศกึษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ 
                มอบหมาย  
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล  มีบทบาทหน้าที่  
  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทาง 
                การศึกษา 
  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัต ิ
  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  จัดท ามาตรฐาน คณุภาพงาน ก าหนดภาระงานช้ันต่ าและเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรับ 
                ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประเมินคณุภาพการบริการงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล 
                ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ 
                บริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร ู
                และบุคลากรทางการศึกษา 
  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนโยบายและแผน  มีบทบาทหน้าที่  
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการ 
                ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัตติามนโยบาย 
                และแผน 
  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี  
  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และ   
                การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  องค์กร 
                วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่น 
  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจดัการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
                และมาตรฐานการศกึษา 
  ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัผู้พิการ ผูด้้วยโอกาสและผู้มคีวามสามารถพิเศษ 
  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  เนตรนารี 
                ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ 
                เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  ประสาน ส่งเสรมิการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี  
  ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสตูรการศึกษาระดับ 
                ก่อนประถมศึกษา และหลักสตูรการศึกษาพิเศษ 
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสตูร การสอนและกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 
                การศึกษา                  
  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน  
                ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ มีบทบาทหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน 
  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสด ุ
  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกีย่วกับการด าเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
                และงานบริหารสินทรัพย ์
  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนนิการตามภารกิจ โดยเนน้การบริหารงานแบบ   
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
 ส าหรับปีงบประมาณ 2559  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่ จ านวน 8,122,000 บาท โดยจดัสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้- 
 ส่วนที่ 1  เพื่อใช้ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   จ านวน 3,000,000  บาท  
 ส่วนที่ 2  เพื่อใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาฯ 50 โครงการ    จ านวน 5,122,000  บาท 
 
 

 

 

               
 ส าหรับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท 
มีผลการเบิกจา่ยดังนี ้

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ได้รับจดัสรร 
8,122,000 

จัดท าโครงการ 
9,000,000 

ใช้เพื่อบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 50 โครงการ 

3,000,000 บาท 

6,000,000 บาท 

รายการ 

แผน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2559 

การบริหาร 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการ
เบิกจ่าย 

รวมเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2559 
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 2,360,000.00 632,177.71 712,570.75 386,927.60 584,327.69 2,316,003.75 

1.1 ค่าอาหารนอกเวลา - - - - - - 

1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงประชุมกรรมการเขตพื้นทีก่ารศกึษา  226,700.00   71,665.00   21,910.00   4,720.00   -       98,295.00  

1.3 พาหนะ ที่พกั ค่าเบ้ียเลี้ยง ในการประชุม  160,000.00   44,636.00   56,320.00   14,336.00   33,886.00   149,178.00  

1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  100,000.00   7,473.00   45,503.48   20,802.15   13,273.00     87,051.63  

1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  48,000.00   -     -     -     -                 -    
1.6 ค่าวัสดุส านกังาน 462,600.00 167,357.00 296,447.00 32,166.00 169,451.69 665,421.69 

1.7 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 400,000.00 101,496.71 52,840.27 75,353.45 128,167.00 357,857.43 

1.8 
อื่น ๆ เร่งด่วน ฉกุเฉิน จ าเป็นเฉพาะกจิ  
ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัติงานสพม.9 

962,700.00 239,550.00 239,550.00 239,550.00 239,550.00 958,200.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค 640,000.00 149,832.15 173,343.38 168,775.12 151,958.00 643,908.65 

2.1 ค่าไฟฟ้า 400,000.00 105,018.49 106,245.77 110,621.40 100,019.00 421,904.66 

2.2 ค่าโทรศัพท ์  100,000.00   23,423.87   14,167.82   14,741.72   24,927.00     77,260.41  

2.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข  90,000.00   13,047.00   44,587.00   35,387.00   21,662.00   114,683.00  

2.4 ค่าอินเตอร์เนต็รายเดอืน  50,000.00   8,342.79   8,342.79   8,025.00   5,350.00     30,060.58  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4 ไตรมาส 3,000,000.00 782,009.86 1,040,411.75 555,702.72 736,285.69 2,959,912.40 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 
2,2959,912.40 บาท คงเหลืองบประมาณจ านวน  40,088 บาท 
 ส าหรับงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 6,000,000 บาท จ านวน 50  โครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานจัดสรรให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 
5,122,000 บาท  สรุปผลการด าเนินงานดา้นการเบิกจ่ายได้ดังนี้  

รายการ จ านวนเงิน 

1 โครงการ 50 โครงการ งบประมาณจ านวน     6,000,000.00    

2 มีโครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ       540,000.00    

3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.    5,122,000.00  

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏบัิติการ จ านวน 43 โครงการ    4,399,845.00  
 มีงบประมาณคงเหลือ      722,155.00  
 ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเป็นค่าท าการนอกเวลา (OT)      398,580.00  

 มีงบประมาณเหลือจากแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน      323,575.00  
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 ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ได้ใช้แผนปฏบิัติการประจ าปี 2559 เป็นเครื่องมือ 
ในการบริการจัดการศึกษาและด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรใ์นการจัดการศึกษา 
ซึ่งปรากฏผลการด าเนนิงานตามนโยบาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สพม.9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
และ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สพม.9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  
ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และมีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  อ่านเป็น เขียนเป็น คิดวิเคราะห์ได้ตามแนวการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) และยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนในสังกัด  ผลการเรียน
เฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  และมีผลการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระบบ e-MES ด้านอ่านไม่คล่อง   เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินผ่านทุกระดับและอยู่ในระดับดี และมีผลทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุดในทุกวิชา  
 2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ดูได้จากจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนออกกลางคัน  184 คน ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนออกกลางคัน 160 คน และปี
การศึกษา 2558 มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน 72 คน 
 
 
 

ด้านผู้เรียน 
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 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(DLIT) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูนักวางแผนในระดบัสถานศึกษา และสรา้งความรู้ดา้นวินัยคุณธรรม 
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
ID Plan  
 ในการนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ  
 
 
 
 1. การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินที่เข็มแข็ง ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกาเรียนการสอน ได้มีคณะบุคคลเข้ามามสี่วนรว่มคือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผลการประเมินตามมาตรฐานเขต  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ทั้ง 61 โรงเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพทัง้ 61 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. ส าหรับด้านประกันคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าลงัด าเนนิการปรบัเปลี่ยนเกณฑ์การประเมนิ 
 
 
 
 
 
 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 1  การบรหิารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ      ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  การบรหิารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ผลการบรหิารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับคณุภาพ ดีมาก 
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“สพม.9 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ด้วยระบบธรรมาภิบาลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
    มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษา 
    สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรสู่ประชาคมอาเซยีนและการแข่งขันในเวทีโลก 
    บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัด 
    การศึกษาสู่มาตรฐานขงความเป็นไทย 
 

 

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
    มาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจรยิธรรม  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการจดั 
    การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียนและการ 
    แข่งขันในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการ  
    พัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลใหม้ีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ 
    จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 

วิสัยทัศน์  

 
 

พันธกิจ  

เป้าประสงค์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสูป่ระชาคมอาเซียน และยอกระดับคุณโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที 4  พัฒนาระบบบรหิารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               และสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 จุดเน้นท่ี 1  นักเรียนมสีมรรถนะความสามารถท่ีหลากหลาย 
 จุดเน้นท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 จุดเน้นท่ี 3  วิถีแห่งความเป็นไทยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 จุดเน้นท่ี 4  ส่งเสรมิการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
 จุดเน้นท่ี 5  ห้องเรียนคุณภาพสูส่ากล 
 จุดเน้นท่ี 6  ส่งเสรมิคณุภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเน้นท่ี 7  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 จุดเน้นท่ี 8  ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 จุดเน้นท่ี 9  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 จุดเน้น สพม. 9 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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1. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
  1) การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม/่ต้องสะท้อนปญัหา 
  2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สมัฤทธ์ิผล 
  3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
  4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
  5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
  6) อ านวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
  7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
  8) ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมภิาคและเขตพื้นที่ตา่งๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
  9) ผลิตก าลังคนให้ตรงตามความตอ้งการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานท่ัวไป  
               โดยด าเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 
  10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ท้ัง 5 องค์กร หลักหน่วยงานในก ากับและสถานศึกษา 
  11) การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษา การน าข้อมลูมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสาร 
                ภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา 
  12) ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
  13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
  14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูทีเ่กษียณ 
  15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวทิยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  16) ผู้เรียน ผูส้อน และผู้ปกครองมีความสุข 
  17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผูป้กครอง 
 
 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 
  2) นโยบายด้านสวสัดิการ 
  3) นโยบายด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภณัฑ ์
  
 นโยบายเฉพาะ 
  1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2) การอาชีวศึกษา 
  3) การอุดมศึกษา 
     3.1) ก าหนดบทบาทการผลิตนกัศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
                    เพื่อลดความซ้ าซอ้น 
     3.2) ก าหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เปน็ศูนย์วิจัยท่ีมีคณุภาพ มีการวิจัยและ 
                    พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
     3.3) จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา 
                    คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผูเ้รยีน  
                                           ให้ไดร้ับโอกาสในการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพและมีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน 
                 สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแนวทาง 
      นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  
  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 
      ของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  
  ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  
  ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมสรา้งประชาธิปไตย 
  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติดในสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
      และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
  ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      และลดพฤติกรรมเสีย่ง 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   
      ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีได้รบัการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา 
      ด้วยระบบ TEPE Online 
                        ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีขาดแคลนครู มีครผูู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตราก าลังเพื่อการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 
      หรือพัฒนาในเรื่องของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                       (NT & O-NET)  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีการประเมินผลในช้ันเรยีน  
      ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง  
      ข้อสอบประเมินการอ่าน)  
  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มรีะบบการประกันคณุภาพภายใน  
      ที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก  
  ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอ่านออกเขียนได ้  
  ตัวช้ีวัดที่ 5  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบ  
      ความสามารถพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 3 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6   
      ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต ่
      ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
      โดยใช้แบบ STEM Education 
  ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการประเมินการอ่านและการเขียน 
      ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
            ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับ  
            การศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจและมีทัศนคต ิ
      ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา  
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร สนับสนนุ ด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมรีะบบข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการ 
      เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ  
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  อัตราการออกกลางคนัไม่เกินร้อยละ 0.2 
  ตัวช้ีวัดที่ 3  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มนีักเรียนต่ ากว่า 40 คน ในส านักงานเขตพื้นท่ี 
       การศึกษาลดลง  
  ตัวช้ีวัดที่ 4  ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
       ในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 3  
  ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวตัถุประสงค์พิเศษมคีวามสามารถ  
       ด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูร 
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  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทรุกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล   
                                     และเกาะแก่ง ไดร้ับโอกาสสูคุ่ณภาพผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21  
                        ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ผา่นเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา  
                                     เฉพาะรายบุคคล  
                        ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนที่มีความตอ้งการพิเศษไดร้ับการส่งเสริม  
                                     และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

            ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
                        ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละ 100 การคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแตล่ะประเภท  
                        ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
                        ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน  
                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระดับดีขึ้นไป  

            ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                      มผีลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับดมีากขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
รายละเอียดการได๎รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎รับงบประมาณดังนี ้
คร้ังที่ 1  จ านวน 2,000,000 บาท (สองลา๎นบาทถ๎วน)  งบด าเนนิงาน 
           เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการส านักงาน คําสาธารณธปูโภค คําใช๎จาํยในการบริหารจัดการ  
           โรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษาจาก 
           แผนงานพืน้ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
 ผลผลติผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ   
 รหัสงบประมาณ 2000426003000000 
 รหัสกิจกรรมหลัก 200047200L3530 

รายการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายละเอียดแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่ จัดสรรเบื้องต้น 2,000,000 บาท รหัสงปม. 2000426003000000 กิจกรรมหลัก 200047200L3530 

รายการ 

แผนการ  จัดสรรงบประมาณงบส านักงาน ปีงบประมาณ 2560 
บริหาร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ 
เบิกจําย 
20% เบิกจําย40% 

เบิกจําย 
30% 

เบิกจําย 
10% 

1. คําตอบแทนใช๎สอยและวัสด ุ 1,350,000.00   270,000.00   540,000.00   405,000.00   135,000.00  
1.1 คําอาหารนอกเวลา 100,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 10,000.00 

1.2 
พาหนะ ที่พัก คําเบี้ยเล้ียง ในการ
ประชุม 200,000.00 40,000.00 80,000.00 60,000.00 20,000.00 

1.3 คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง 100,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 10,000.00 
1.4 คําซํอมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 10,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 
1.5 คําวัสดุส านักงาน 400,000.00 80,000.00 160,000.00 120,000.00 40,000.00 
1.6 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 300,000.00 60,000.00 120,000.00 90,000.00 30,000.00 
1.7 อื่น ๆ เรํงดํวน 10% 200,000.00 40,000.00 80,000.00 60,000.00 20,000.00 

2. คําสาธารณูปโภค 650,000.00 155,000.00 155,000.00 185,000.00 155,000.00 
2.1 คําไฟฟ้า 430,000.00 100,000.00 100,000.00 130,000.00 100,000.00 
2.2 คําโทรศัพท์ 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
2.3 คําไปรษณีย์โทรเลข 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
2.4 คําอินเตอร์เน็ตรายเดือน 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000,000.00 425,000.00 695,000.00 590,000.00 290,000.00 

หมายเหต ุ  ทั้งน้ีขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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คร้ังที่ 2 จ านวน 6,000,000 บาท (หกลา๎นบาทถ๎วน)  งบด าเนนิงาน 
 เพื่อด าเนินการตามแผนด าเนินการชุดโครงการตามจุดเน๎น 6 ยทุธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษาของ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายส าหรับการบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพื้นที่
 การศึกษา โดยค านึงถึงศักยภาพของแตํละพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติอยาํงเปน็รูปธรรม   
 เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสวํน และให๎บูรณราการการใชท๎รัพยากรรํวมกัน 

1,725,400  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ 
 1,189,100 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
         170,300  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นส าหรับโรงเรียนปกติ 

         270,000  กิจกรรมสํงเสริม สนับสนุนให๎บุคคลได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   อยํางทั่วถึงและเป็นธรรมสอดกคล๎องตามบริบท 

           96,000  กิจกรรมการชวํยเหลือกลุํมเป้าหมายทางสังคม 
  163,800   ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
         163,800  กิจกรรมการสํงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

1,868,934   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  
         687,000  กิจกรรมโรงเรียนในฝันสูํมาตรฐานสากล 

      1,181,934  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

    35,500   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจัย ทัง้ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  

           35,500  กิจกรรมพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางวิจยับุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจยั 

  570,000   โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา  

         570,000  กิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  100,000   โครงการสร้างจติส านึกดา้นการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลงังานและความหลากหลายทางชีวภาพ  

         100,000  กิจกรรมสร๎างจิตส านึกดา๎นการบริหารจดัการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 

    27,300   โครงการ เสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

             27,300  กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  981,800   โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
                   -    กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอยํางมีคุณภาพ 

         247,000  กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
         595,300  กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู๎เรียนดา๎นศักยภาพการเรียนรู๎เชิงกระบวนการสํูความทัดเทียมนานาชาติ 

           79,500  กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
           60,000  กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๎

  475,266   โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
         475,266  กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มี 

   มาตรฐานเทียบเทํานานาชาต ิ

    52,000   โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

           52,000  กิจกรรมการสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

 6,000,000      6,000,000   
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คร้ังที่ 3 จ านวน 2,349,766 บาท (สองลา๎นสามแสนสี่หมื่นเก๎าพนัเจ็ดร๎อยหกสิบหกบาทถ๎วน) งบด าเนนิงาน 
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 แผนงานพืน้ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
 ผลผลติผู๎จบการศึกษาภาคบังคบั 

2,349,766.00 ผลผลิตผ๎ูจบการศึกษาภาคบังคับ 2000426002000000   

299,166.00 200047200L3523 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ     

746,600.00 200047200L3523 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (Area based)   

700,000.00 200047200l3524 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นส าหรับโรงเรียนปกติ 

304,000.00 200047200l3524 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นส าหรับโรงเรียนปกติ (สํงเสริมนิสัยรักการอําน) 

300,000.00 200047200l3524 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นส าหรับโรงเรียนปกติ (ครูคลังสมอง)   

1,304,000.00         

2,349,766.00         

 
คร้ังที่ 4 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) งบด าเนนิงาน  เพื่อด าเนินการสนบัสนุนงบประมาณในการ 
           ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงํเน๎นพฒันาผู๎เรียนให๎อํานออก เขียนได๎  
           มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ปัญหา และเรียนรู๎ด๎วยตนเองมากข้ึน 

2,000,000.00 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

2,000,000.00 200047200L3559 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๎     

2,000,000.00     
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
 

คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 

คร้ังท่ี 3 

2,000,000 บาท 

6,000,000 บาท 

2,349,766 บาท 

12,349,766 บาท รวมทั้งสิ้น 

คร้ังท่ี 4 2,000,000 บาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 1 
      จัดสรรให๎สพท.เบื้องต๎น เพื่อใช๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    

  จ านวน 2,000,000 บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) 
    รายการ     หมาเหตุ 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,350,000.00 

รายการข๎อ 1.7 
อื่น ๆ เรํงดํวน 

10% ได๎
ด าเนนิการ   

ใช๎จําย
งบประมาณ

ส าหรับ
โครงการ

เรํงดํวนไปกํอน
แล๎ว 12 
โครงการ    
เป็นเงนิ 

200,000 บาท 
ไปกํอนหน๎า   

งปม. 
6,000,000      
จะอนุมัต ิ

1.1 คําอาหารนอกเวลา   100,000.00 
1.2 พาหนะ ท่ีพัก คําเบี้ยเลี้ยง ในการประชุม     200,000.00 
1.3 คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง     100,000.00 
1.4 คําซํอมแซมครุภัณฑ์     50,000.00 
1.5 คําวัสดุส านักงาน       400,000.00 
1.6 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น     300,000.00 
1.7 อื่น ๆ เรํงดํวน 10%       200,000.00 

2. ค่าสาธารณูปโภค 
      

650,000.00 

2.1 คําไฟฟ้า       430,000.00 
2.2 คําโทรศัพท์       80,000.00 

2.3 คําไปรษณีย์โทรเลข       100,000.00 
2.4 คําอินเตอร์เน็ตรายเดือน 40,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000.00 
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ครั้งที่ 2 จัดสรรงบประมาณโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์   จ านวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
ส าหรับโครงการที่ 1-12 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายในการจัดสรรครั้งที่ 1 ไปแล้ว จ านวน  - 200,000 บาท 

 โครงการท่ี 1  147,800.00  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โครงการท่ี 2  86,200.00  การประชุมผ๎ูอ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ีภายในสพม.9 
โครงการท่ี 3  102,280.00  สํงเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
โครงการท่ี 4  19,700.00  การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
โครงการท่ี 5  150,000.00  สรรหาพนักงานราชการ ลูกจ๎างชั่วคราว และครูผู๎สอนตามโครงการผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน 
โครงการท่ี 6  489,000.00  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการท่ี 7  64,000.00  การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของสพม.9 
โครงการท่ี 8  84,400.00  สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปี ปีงบประมาณ 2560 
โครงการท่ี 9  23,100.00  การพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎จํายงปม.รายจํายประจ าปี งปม.2560 งบลงทุน 
โครงการท่ี 10  307,000.00  การปฏิรูปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 แบบบูรณาการเพื่อเข๎าสูํ Thailand 4.0 
โครงการท่ี 11  61,700.00  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. สพม.9) 
โครงการท่ี 12  51,900.00  สํงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการท่ี 13  64,000.00  สภานักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2560  
โครงการท่ี 14 35,000.00 การวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสพม.9 
โครงการท่ี 15 422,700.00 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพม.9 
โครงการท่ี 16 106,000.00 รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

77,000.00 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการท่ี 17 200,000.00 สํงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียนประจ าปีงบประมาณ 2560 
โครงการท่ี 18 150,000.00 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp 
โครงการท่ี 19 35,000.00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
โครงการท่ี 20 60,000.00 สํงเสริมนิสัยรักการอําน 

50,000.00 
โครงการท่ี 21 47,000.00 การเสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม (Active Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
โครงการท่ี 22 165,300.00 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
โครงการท่ี 23 270,000.00 การสํงเสริมให๎นักเรียนท างานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียน 
โครงการท่ี 24 24,000.00 พัฒนาความเข๎มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
โครงการท่ี 25 250,000.00 พัฒนาความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
โครงการท่ี 26 100,000.00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
โครงการท่ี 27 630,000.00 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูํสากลปี 2560 
โครงการท่ี 28 8,000.00 คัดเลือกรางวัลครูดีเดํน STEM Educaion 

โครงการท่ี 29 96,400.00 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

84,000.00 
โครงการท่ี 30 96,000.00 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา 
โครงการท่ี 31 150,000.00 การจัดการศึกษายกระดับคุณภาพของนักเรียนสูํศตวรรษท่ี 21 เพื่อการมีงานท า 
โครงการท่ี 32 150,000.00 การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู๎กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎" 
โครงการท่ี 33 277,680.00 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน 
โครงการท่ี 34 52,000.00 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
โครงการท่ี 35 570,000.00 การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
โครงการท่ี 36 43,000.00 เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ปีงปม. 2560 
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โครงการท่ี 37 100,000.00 การบริหารจัดการขยะและน าขยะมาใช๎ประโยชน์ 
โครงการท่ี 38 100,000.00 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
โครงการท่ี 39 100,000.00 กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนแหํงการเรียนรู๎) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม 
งปม.เหลือ 99,840.00 เพื่อใช๎ส าหรับบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  6,000,000.00           

 

 

ครั้งที่ 3 
จัดสรรเพิ่มเติมเพ่ือใช๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จ านวน 2,349,766 บาท (สองล๎านสามแสนส่ีหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยหกสิบหกบาทถ๎วน) 
โครงการท่ี 40 942,000.00 สรรหาลูกจ๎างชั่วคราวปฏิบัติงานสพม.9 
โครงการท่ี 41 412,000.00 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเพื่อเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
โครงการท่ี 42 200,000.00 ศิลปหัถกรรม 
โครงการท่ี 43 200,000.00 งานชุมนุมลูกเสือสพม.9 
โครงการท่ี 44 150,000.00 ฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎ชั้นสูง (A.T.C) 
งปม.เหลือ 445,766.00 เพื่อใช๎ส าหรับบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  คําเชําเครื่องถํายเอกสารขออนุมัติใช๎เพื่อบริหารจัดการเขตพื้นท่ี 400,000.00 
 2,349,766.00      

       

ครั้งที่ 4       
จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     
จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)     
โครงการท่ี 45 1,300,000.00 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โครงการท่ี 46 63,000.00 การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560 
โครงการท่ี 47 100,000.00 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต)” ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โครงการท่ี 48 62,500.00 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) 

“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” สูํสถานศึกษา 
งปม.เหลือ 474,500.00 เพื่อใช๎ส าหรับบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2,000,000.00      

       

        
     รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

 จัดสรรครั้งท่ี 1 2,000,000.00 
 จัดสรรครั้งท่ี 2 6,000,000.00 
 จัดสรรครั้งท่ี 3 2,349,766.00 
 จัดสรรครั้งท่ี 4 2,000,000.00 
  12,349,766.00 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,2,7 
จุดเน้น สพฐ.                   จุดเน๎นท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนไดร๎ับการสํงเสริมใหม๎ีศักยภาพ
สูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกบันานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงตอบสนองเจตนารมณ์
ดังกลําว โดยก าหนดเปา้หมายใหส๎ถานศึกษายกระดับคณุภาพการศึกษากลุํมสาระหลักเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
ซึ่งการที่จะด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว๎นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต๎องพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาอยํางตลอดแนว ท้ังในด๎านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน การบริหารจัดการตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งแตํปีการศึกษา 2554-2558 ปรากฏดังตารางผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

ช้ัน 
ปี

การศึกษา 
ภาษา 
ไทย 

คณิต  
ศาสตร์ 

ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม 
ศึกษาฯ 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพฯ 

สุขศึกษา 
พลศึกษา 

ม.3 

2554 48.93 31.72 29.10 32.05 42.90 44.19 49.58 51.48 
2555 56.45 27.86 28.47 36.54 49.30 44.59 50.62 58.54 
2556 46.61 26.41 30.28 39.17 41.04 45.00 47.59 60.10 
2557 36.35 30.88 26.85 40.50 48.46 45.04 47.90 62.19 
2558 43.97 34.50 31.29 39.37 48.34    

ม.6 

2554 43.25 22.70 21.01 28.17 33.70 29.45 51.81 55.72 
2555 49.37 23.24 21.40 32.73 37.08 34.01 48.29 54.66 
2556 50.88 20.50 24.77 30.66 33.59 29.62 52.25 63.31 
2557 52.36 21.85 23.06 32.97 37.75 35.95 51.26 52.29 
2558 50.86 26.89 24.53 33.65 40.80    

 
 จากข๎อมูลดังกลาํวข๎างต๎น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต๎องด าเนินการชํวยเหลือและพัฒนาใหส๎ถานศึกษาได๎จดัการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู๎เรยีน จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให๎เป็นไปตาม
จุดเน๎นด๎านผู๎เรียนดังกลําว 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จาการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 5 กลุํมสาระหลักเพิ่มขึ้น
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
    2.2 เพื่อสํงเสริมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎นผลสมัฤทธ์ิของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =      53,839 บาท 
คร้ังท่ี 3 =      93,961 บาท 
งปม.ท่ีอนุมัติ 147,800 บาท 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1 โรงเรียน       61 แหํง 
         3.1.2 รองผู๎อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/หัวหน๎ากลุํมสาระหลัก  370 คน 
         3.1.3 ข๎อสอบคูํขนาน O-NET ช้ัน ม.3 , ม.6    61 แหํง 
         3.1.4 ต๎นฉบับแบบทดสอบ  Per O-NET 5 กลุํมสาระ ช้ัน ม.3   61 ชุด 
         3.1.5 ต๎นฉบับแบบทดสอบกลางระดับเขตพื้นที่ 5 กลุํมสาระ ช้ัน ม.1 และม.2  61 ชุด 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน 61 แหํง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุํมสาระหลัก  เพิ่มขั้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 
         3.2.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานเิทศก์ มีนวัตกรรมที่เป็น Best practice ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 
         3.2.3 สถานศึกษาทุกแหํงผํานการประเมินภายนอก และไดร๎ับการรบัรอง 
         3.2.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคลังข๎อสอบ 5 กลุํมสาระหลัก ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 
 

กิจกรรม 
 

    กิจกรรมที่ 1 ค๎นหาจุดพัฒนา 
 ประชุมสมัมนารองฝ่ายวิชาการ และศึกษานิเทศก์ และหัวหน๎ากลุํมสาระหลัก เพื่อก าหนดจุดพัฒนาในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในเรื่องตัวช้ีวัดที่ต๎องปรับปรุงเรํงดวํน จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ O-NET ของปีการศึกษา 
2558 รวม 370 คน 
 

    กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจดัการเรียนรู๎ และการวัดผล 
 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครผูลติสื่อ และใช๎สื่ออยํางหลากหลายในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลอยํางหลากหลาย 
 

    กิจกรรมที่ 3 การทดสอบ Pre O-NET นักเรียนช้ัน ม.3 และการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ช้ัน ม.1 และ ม.2 
         (1) จัดท าต๎นฉบับแบบทดสอบ Pre O-NET  5 กลุํมสาระหลกั ช้ัน ม. 3 และต๎นฉบับและทดสอบระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 5 กลุํมสาระหลัก ช้ัน ม.1 และม.2 
                    (2) โรงเรียนจัดเตรียมความพร๎อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน๎นทักษะการคิดวเิคราะห์ขั้นสูง และให ๎
คุ๎นชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร๎างความเข๎าใจให๎นักเรยีนตระหนักถึงความส าคญั ประโยชน์ในการทดสอบ 
                    (3) โรงเรียนจัดท าส าเนาแบบทดสอบและด าเนินการสอบ Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก ช้ัน ม.3 และ
ต๎นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรยีนที่สอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 5 กลุํมสารหุลัก ช้ัน ม.1 และ ม.2 
                    (4) รายงานผลการด าเนินการทดสอบ 
 

    กิจกรรมที่ 4 นิเทศการจัดการเรียนรู ๎
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สหวิทยาเขต โรงเรยีน จัดกิจกรรมนิเทศภายในอยํางสม่ าเสมอ 
โดยก าหนดให๎โรงเรียนรบัการนิเทศอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

    กิจกรรมที่ 5 รางวับประกาศเกยีรติคณุ 
         (1) สํงเสริม สนับสนุน ครูทีม่ีรูปแบบการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎หลัก โดยมองโลรํางวัล และเกียรติบตัร 
                    (2) สํงเสริม สนับสนุน โรงเรียน/สหวิทยาเขตที่จัดกจิกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ในปี
การศึกษา 2557 ดังนี้ 
   - โลํรางวัล จ านวน 36 รางวัล 
                1. โรงเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสดุในแตํละกลุมํสารุการเรียนรู๎ จ านวน 8 กลุมํสาระการเรยีนรู๎ 
ตํอระดับชั้น รวม 16 รางวัล 
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   2. โรงเรียนที่มผีลพัฒนาการยกระดับผลสมัฤทธ์ิสูงสดุในภาพรวมตอํระดับช้ันตามขนาดโรงเรียน (เลก็ 
กลาง ใหญํ) ขนาดละ 3 รางวัล รวม 18 รางวัล 
    3. สหวิทยาเขตที่มีผลคะแนน (O-NET) รวม 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ท่ีมีผลพัฒนาการสูงสุดใน
ภาพรวมตํอระดบัช้ัน (ม.3 , ม.6) ระดับช้ันละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล 
  - เกียรติบัตร 
     1. โรงเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) รายกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงกวําระดับชาติ ช้ัน ม.3 , ม.6 
     2. โรงเรียนมีผลคะแนนพัฒนาการแตํละกลุมํสาระสูงขึ้นร๎อยละ 3 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระบุ ว/ด/ป  
ที่ต้องการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

ค๎นหาจุดพัฒนา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารองฝ่ายวิชาการ และหัวหน๎ากลุํม
สาระฯ โรงเรียนละ 6 คน เพื่อก าหนดจุดพัฒนาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ใน 5 กลุํมสาระหลัก 

 
 

ธันวาคม 2559 

 
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 

ศึกษานิเทศก์ 

2 

Pre O-NET และประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
-จัดท าต๎นฉบับข๎อสอบ Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก  ชั้น ม.3 
ให๎โรงเรียนจัดท าส าเนาข๎อสอบระดับเขต 5 กลุํมสาระหลัก
ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.2 เพื่อให๎โรงเรียนจัดท าส าเนาข๎อสอบ
และด าเนินการสอบ 

 
ธันวาคม 2559  

ถึง 
กุมภาพันธ์ 2560 

 
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 

ศึกษานิเทศก์ 
 

3 
นิเทศการจัดการเรียนเรียนรู๎ ธันวาคม 2559  

ถึง 
สิงหาคม 2560 

 

นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 
ศึกษานิเทศก์ 

4 

มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
-โลํรางวัล  36  รางวัล 
-เกียรติบัตร  400 ใบ 
-กรอบเกียรติบัตร 70 อัน 

มีนาคม 2560  
ถึง 

เมษายน 2560 

 
นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 

ศึกษานิเทศก์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณอื่น รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ค๎นหาจุดพัฒนา 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รองฯ 
ฝ่ายวิชาการ,หัวหน๎ากลุํมสาระ 
(สพ.) (นฐ.)  
- อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
  (70 x 200) 
- คําอาหารวําวและเครื่องดื่ม 
  (310 x 70) 
- คําพาหนะ 
- คําจัดท าคลังข๎อสอบ 
- คําเอกสารอบรมฯ 
  (370 x 50) 
- คําสถานท่ี 

  
 
 
 
 

14,000 
 

21,700 
2,000 
5,000 

 
18,500 
4,000 

  
 
 
 
 

14,000 
 

21,700 
2,000 
5,000 

 
18,500 
4,000 

  
 
 
 
 

14,000 
 

21,700 
2,000 
5,000 

 
18,500 
4,000 

 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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 ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณอื่น รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 3 Pre O-NETและ 
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
-จัดท าต๎นฉบับข๎อสอบ       
Pre O-NET 5 กลุํมสาระหลัก 
ชั้น ม.3 ให๎โรงเรียนจัดท า
ส าเนาข๎อสอบและด าเนิน  
การสอบ 
- (คําซีดีพร๎อมซอง) 
-จัดท าต๎นฉบับข๎อมูลระดับเขต 
5 กลุํมสามาระหลักระดับ   
ชั้น ม.1 และชั้น ม.2 เพื่อให๎
โรงเรียนจัดท าส าเนาข๎อสอบ
และด าเนินการสอบ 

 
 
 
 

 4,000   4,000 

3 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา (ใช๎งบ
รํวมกับโครงการนิเทศฯ) 

     ใช๎งปม.
จาก

โครงการ
นิเทศฯ 

4 จัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2559 

 23,800  23,800  23,800 

5 จัดท าเอกสารสรุปรายงานการ
สอบ O-NET ปีการศึกษา 
2559 

 23,800  23,800  23,800 

6 กิจกรรมท่ี 5 มอบรางวัล
เกียรติคุณ 
-โลํรางวัล 36 รางวัล 
 (36 โลํ x 800 บาท) 
-เกียรติบัตร 400 ใบ 
 (400 ใบ x 30 บาท) 
-กรอบเกียรติบัตร 70 อัน 
 (70 ใบ x 200 บาท) 

  
 
 

28,800 
 

12,000 
 

14,000 

  
 
 

28,800 
 

12,000 
 

14,000 

  
 
 

28,800 
 

12,000 
 

14,000 
รวมทั้งสิ้น  - 143,800  4,000 147,800  147,800 

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 32 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุํมสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร๎อยละ 3 

การทดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2559 

รายงานการทดสอบ O-NET 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. ผู๎บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมทีเ่ป็น Best 
Practices ในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 
 

3. คลังข๎อสอบ ข๎อสอบ  

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ได๎รูปแบบการสอน / การบริหารในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   7.2 สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 9 ม ีBest Practices ในการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมินผลอยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง 
 

    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        - มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นศนูย์กลาง การวัดและประเมินผลอยําง 
              เป็นระบบ 
 - การจัดอบรม นิเทศติดตามฯ    
 
  
ลงช่ือ  รุํงเรือง  สนธิเณร           ลงช่ือ        
       (นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร)                              (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
    ผู๎อ านวยการกลุํมนเิทศ ติดตามฯ                          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
             ผู๎เสนอโครงการ                                                            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
  

              
                                             (นางเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                             ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
       ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ การประชุมผู๎อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู๎บรหิารและเจ๎าหน๎าที่ภายในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ     ด๎านบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด๎วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหนํวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา- 
ขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  มีโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ประกอบด๎วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 32 
โรงเรียน และโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 69,926 คน มีจ านวน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตหิน๎าท่ีในโรงเรียน จ านวน 3,894  คน และบุคลากรปฏิบัติหน๎าท่ีใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน  54  คน  ดังนั้น จึงต๎องมีการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
การประชุมผู๎บรหิารและการประชมุข๎าราชการและลูกจ๎างภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 เพื่อให๎
การบริหารจัดการการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกผํูบ๎ริหารสถานศึกษาในสังกัด ใหส๎ามารถบริหารจดัการศึกษา 

รวมทั้งจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา เพื่อให๎รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม 
ทุกกลุํมและผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ได๎รับทราบข๎อราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน                        
เกิดความเข๎าใจและการประสานงานอันดีระหวํางกัน   

2.2 เพื่อให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงาน มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการปฏิบัติงานและด าเนินงาน  
ไปในทิศทางเดียวกัน และสํงเสริมการท างานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
         1)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน  61 โรงเรียน 
         2)  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู๎อ านวยการโรงเรียนหรือ 
รองผู๎อ านวยการโรงเรยีน ผู๎อ านวยการกลุมํ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ข๎าราชการและลูกจา๎งสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 115  คน 

    3.2 เชิงคุณภาพ    
         เพื่อใหร๎องผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา ผู๎อ านวยการโรงเรียน รองผู๎อ านวยการ 
โรงเรียน ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุมํผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ข๎าราชการและลูกจ๎างในส านกังาน ได๎รับทราบ 
ข๎อราชการตําง ๆ น าไปบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรยีนและหนวํยงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ๎ึ่งกันและกัน ท าให๎เกดิความรู ๎ความเข๎าใจและประสานงานอันดีระหวํางกันในทางปฏิบัติงาน ท าให๎การด าเนินงาน
เป็นไปอยํางราบรื่น เรยีบร๎อยและเหมาะสม ในทิศทางเดียวกัน  
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ครั้งที่ 1 =         25,650  บาท 
ครั้งที่ 3 =       137,550  บาท 
งปม.ปรับลด     -77,000  บาท 
งปม.อนุมัติ        86,200  บาท 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 6 ครั้ง  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
 1.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมผู๎บรหิารสถานศึกษาในสังกัด 
 1.2 จัดการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 1.3 ประเมินผลการประชุม 

ครั้งละ 1 วัน 

 

นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์ 

 

2 ประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผู๎อ านวยการกลุํมและผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน รวม 12 
ครั้ง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
2.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมรองผูอ๎ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
     การศึกษามัธยมศึกษา ผู๎อ านวยการกลุมํและผู๎อ านวยการหนํวย 
     ตรวจสอบภายใน    
2.2 จัดการประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     มัธยมศึกษา ผู๎อ านวยการกลุมํและผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบ
ภายใน 

ครั้งละ 1 วัน 
 

นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ ์  
 

3 ประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 6 ครั้ง  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
3.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงาน     
3.2 จัดการประชุมข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงาน  

ครั้งละ 1 วัน 
 

นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์   
 

4 ประชุมประธานสหวิทยาเขตภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 6 ครั้ง  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
4.1 แจ๎งหนังสือเชิญประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู๎เกี่ยวข๎อง 
4.2 จัดการประชุมประธานสหวิทยาเขต  

ครั้งละ 1 วัน นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์   
 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 
ท่ี 

 
ค าชี้แจงรายการการใช๎งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจําย 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

1 
 

ประชุมผ๎ูบริหารสถานศึกษาในสังกัด     

- คําอาหารวํางและเครือ่งดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน       35,280  35,280 
  จ านวน 2 มื้อ จ านวน  84  คน จ านวน  6  ครั้ง     
- คําอาหารกลางวัน  มื้อละ 100 บาท/คน 
  จ านวน  84 คน  จ านวน  6 ครั้ง      50,400  50,400 
- คําจัดสถานท่ีประชุม ครั้ง 1,000 บาท/ครั้ง 
  จ านวน  6  ครั้ง        6,000   6,000 
- จัดท าเอกสารระเบียบวาระประชุมและรายงานการ   
  ประชุม จ านวน 84 เลํม ๆ ละ 65 บาท จ านวน 6 
ครั้ง  32,760  32,760 

2 การประชุมรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม 

    

และผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน     
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน      10,080    10,080 
  จ านวน 2 มื้อ จ านวน 12 คน 12 ครั้ง          
- คําอาหารกลางวันมื้อละ 100 บาท/คน     
  จ านวน  12 คน  จ านวน  12 ครั้ง    14,400  14,400 
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ท่ี 

 
ค าชี้แจงรายการการใช๎งบประมาณและทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจําย  
หมายเหตุ ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

3 การประชุมข๎าราชการและลูกจ๎าง      
 ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
 -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน 

   จ านวน 54 คน จ านวน 6 ครั้ง   
    11,340                       11,340        

4 การประชุมประธานสหวิทยาเขต      
 ภายในส านักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน      
   จ านวน 14 คน  จ านวน  6 ครั้ง     2,940    2,940  

รวมท้ังสิ้น  163,200  163,200  

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
**ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท/คน/วัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท/คน   

 

6. การติดตามและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  
มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัตริาชการ   
เกิดการประสานงานท่ีดี  พร๎อมทัง้ให๎บริการ 
แกํผู๎มาตดิตํองานราชการมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

สังเกต  สอบถาม  สมัภาษณ ์ -  แบบสังเกต/สมัภาษณ ์
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ   
   ในงานบริการ 

                                                                  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
          และประสิทธิผล 

     7.2 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ 
                   แกํนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน 
 
                                                                                                       

    ลงช่ือ    สุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์   วําท่ี ร.ต.     
            (นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ์)                                (นันต์ชัย  แก๎วสุวรรณ์) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                     
                 ผู๎เสนอโครงการ                                          ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                     
 

 
                                                            
         (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                ผู๎อนุมัติโครงการ 
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โครงการ       สํงเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจ าปี พ.ศ.2560  
แผนงาน :      พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ   
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง      
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางตรีรณา  เตโชทัยวณิช   
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ถึง  มีนาคม พ.ศ.2560  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ครูนับวําเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญอยํางมากตํอสังคม  นอกจากเป็นผู๎อบรมสั่งสอน ผู๎ถํายทอดความรูผ๎ู๎
สร๎างสรรคภ์ูมิปญัญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อน าไปสูํความเจริญรุํงเรืองของสังคมและประเทศชาติ  และท าหน๎าท่ี
เป็นผู๎คอยตักเตือน ช้ีแนะสิ่งตาํง ๆ แกํศิษย์ เพื่อให๎ศิษย์ไดศ๎ึกษาเรยีนรู๎ทั้งในด๎านวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ   
ผู๎ที่จะเป็นครูได๎ต๎องเป็นผู๎มีความเสียสละอยํางมาก เพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให๎เติบโตไปเป็นผู๎ใหญํในสังคมไดไ๎มํ
เพียงแตํครูจะต๎องถํายทอดวิชาความรู๎ให๎เทําน้ัน  แตํต๎องสอนให๎ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนมีคณุภาพของสงัคม 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดต๎ระหนักและเหน็ความส าคญัของครู และเพื่อเป็นการ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติ   และสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได๎จดัโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช “พระผู๎ทรงเป็นบูรพาจารย์” 
    2.2  เพื่อระลึกถึงคุณบรูพาจารย ์
    2.3  เพื่อสํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติวิชาชีพคร ู
    2.4  เพื่อเสริมสร๎างขวัญ  ก าลงัใจ   ให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
    2.5  เพื่อธ ารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 

3.  เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
จังหวัดสุพรรณบรุี จ านวน  1589  คน  จังหวัดนครปฐม จ านวน  2800   คน   รวมทั้งสิ้น   4389   คน      
     3.2  เชิงคุณภาพ ข๎าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       
มีความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจเพิ่มมากขึ้น       
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป)  
ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะท างาน 

1 
2 
3 
 
4 
5 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงผู๎เกี่ยวข๎อง 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดงานวันครู 
ประจ าปี 2560 
ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี 2560 
สรุปผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2559 
ธันวาคม 2559 
ธันวาคม 2559 
 
16 มกราคม 2560 
มีนาคม 2560 

ตรีรณาและคณะ 
ตรีรณาและคณะ 
ตรีรณาและคณะ 
 
ตรีรณาและคณะ 
ตรีรณาและคณะ 

 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ขออนุมัติ        194,000  บาท 
คร้ังท่ี 1 =       102,280  บาท 
งปม.ปรับลด     -91,720  บาท 
งปม.อนุมัติ      102,280  บาท 
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https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11


 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

 

31 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่ี ค าชี้แจง/รายการ     การใช๎งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกหมวดรายจําย  

 
รวม 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 คําจัดท าป้ายไวนิล  แผนผังท่ีน่ังผู๎เข๎ารํวมงาน  
ป้ายค าขวัญวันครู และป้ายงานวันครูบนเวที 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  
 

9,000 
9,000 

 
 

9,000 
9,000 

2 คําจัดสถานท่ี คําจัดดอกไม๎บนเวที ดอกไม๎ติดหน๎าอก 
และซ๎ุมดอกไม๎ประดับ พวงมาลัยสีขาว 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

14,000 
14,000 

 

 
 

14,000 
14,000 

3 คําจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร๎อมกรอบ 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

   
6,000 
6,000 

 
6,000 
6,000 

4 
 
 

เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
10,000 
10,000 

  
10,000 
10,000 

5 คําของท่ีระลึกให๎ครูอาวุโสในและนอกประจ าการ 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
1,500 
1,500 

  
1,500 
1,500 

6 คําอาหารถวายพระพร๎อมปิ่นโต 10 ชุด 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
6,000 
6,000 

  
6,000 
6,000 

7 คําเชําเก๎าอี้ 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
7,500 
7,500 

  
7,500 
7,500 

8 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

43,000 
43,000 

  
 

43,000 
43,000 

รวมทั้งสิ้น  164,000 30,000 194,000 
(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมิน 

 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

-  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมงานมคีวามพึงพอใจ 
 

- สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    
มีความพึงพอใจ  มีขวัญและก าลังใจ  
  
                                                                                                     

   ลงช่ือ    ตรีรณา  เตโชทัยวณิช   วําท่ี ร.ต.     
           (นางตรีรณา  เตโชทัยวณิช)          (นันต์ชัย  แก๎วสุวรรณ์) 
            ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                     
                   ผู๎เสนอโครงการ                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                     
 

 
                                                           
    (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
           ผู๎อนุมัติโครงการ 
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โครงการ          การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู๎เรียนผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ  
   ระดับนานาชาต ิ
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 9 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
          ด๎วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและยกระดับคณุภาพสถานศึกษาสูํมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู๎เรียนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อยํางเป็นระบบ เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎รยีนเป็นส าคญั 
ผู๎เรยีนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเต็มตามศักยภาพ  จึงได๎ด าเนนิงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรูส๎ูํสากล กิจกรรมการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
สูํเวทีโลก และสํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสรา๎งวัฒนธรรมการเรียนรู๎
จากเวทีการแขํงขันทางวิชาการในประเทศและตาํงประเทศ ตลอดจนการใช๎กระบวนการแขํงขันทางวิชาการ เป็นสื่อกลาง
ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด๎วยการพัฒนาเนื้อหา  สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให๎มีความทันสมัย
เทียบเทํามาตรฐานสากล  โดยในปี พ.ศ.2560  ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ก าหนดมีการ
ด าเนินการจัดการสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป ีพ.ศ.2559 รอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2560  ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  
 

2. วัตถุประสงค์  
          2.1  เพื่อสํงเสริมอัจฉริยภาพผู๎เรยีนที่มีความสามารถด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคูํกับการพัฒนาด๎าน
คุณธรรมและจรยิธรรมของผู๎เรียน 
          2.2  เพื่อเปิดโอกาสให๎ผูเ๎รียนได๎พัฒนาด๎านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก๎ปญัหาและมีความสามารถทาง
วิชาการอยํางเต็มตามศักยภาพ ไดแ๎ลกเปลีย่นเรยีนรูส๎ูํเวทีโลก และเป็นการสร๎างเจตคติที่ดีให๎นักเรียนมีความสนใจในการ
เป็นนักคณติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร ์
          2.3  เพื่อใช๎กระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร๎างบรรยากาศทางวิชาการให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนอยํางตํอเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระใหม๎ีความทันสมัยเทําทัน
มาตรฐานสากล 
          2.4  เพื่อสํงเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก๎าวหน๎าด๎านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 
          2.5  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพครูผูส๎อนคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสร๎างความเชื่อมั่นในการจัดการเรยีนรู๎ตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎ในทศวรรษที่สอง  
          2.6  เพื่อสํงเสริมใหส๎ถานศึกษามีความเขม๎แข็งทางวิชาการและเป็นแหลํงเรยีนรู๎ในระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
  

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =         19,700  บาท 
งปม.อนุมัติ        19,700  บาท 
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3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  
         3.1.1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 20,000 คน จากทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  
                 เขต 9 เข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และได๎รับการพัฒนาความสามารถเต็มตาม 
                 ศักยภาพ 
         3.1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีตวัแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ท่ีมี 
                 ความสามารถด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข๎ารวํมการแขํงขันทางวิชาการระดับประเทศ 
    3.2 เชิงคุณภาพ  
         3.2.1 ยกระดับความสามารถนักเรียนในการแขํงขันทางวิชาการสูํมาตรฐานสากล 
         3.2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

4. วิธีด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท่ี 1 การรับสมัครผู๎เข๎ารํวมแขํงขัน    
  1. ประชาสัมพันธ์การแขํงขัน 1 – 30 ธ.ค.59 กลุํมสํงเสริมฯ 
  2. รับสมัครผํานระบบออนไลน์ 1 – 30 ธ.ค.59 กลุํมสํงเสริมฯ 
  3. ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบ 13 ม.ค.60 กลุํมสํงเสริมฯ 
2. กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมการจัดแขํงขัน 1-20 ม.ค. 60 กลุํมสํงเสริมฯ 
 1. สรุปยอดการแขํงขัน เพื่อจัดหาสถานท่ีแขํงขัน คณะกรรมการ  

    เอกสารการจัดสอบ 
2. แตํงตั้งและประชุมคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการกลาง  
    คณะกรรมการจัดสถานท่ีแขํงขัน 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารส าหรับการจัดแขํงขัน 
4. ยืมเงินงบประมาณ 

 กลุํมสํงเสริมฯ 

3. กิจกรรมท่ี 3  การจัดเตรียมสถานท่ีแขํงขัน   
 1. จัดห๎องสอบ ห๎องประชุม ห๎องกองอ านวยการ ห๎องประชาสัมพันธ์  

2. จัดท าประชาสัมพันธ์ การจัดการแขํงขัน 
19 – 21 ม.ค.60 สนามสอบ 

และกลุํมสํงเสริมฯ 
4. กิจกรรมท่ี 4 การส าเนาข๎อสอบและกระดาษค าตอบ   
 1. รับต๎นฉบับข๎อสอบและกระดาษค าตอบ 

2. แตํงตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดท าส าเนาข๎อสอบ 
3. จัดท าส าเนาข๎อสอบ และจัดเก็บข๎อสอบไว๎ในท่ีปลอดภัย และจัดสํง 
   ให๎กรรมการกลางในวันสอบ 

19 – 21 ม.ค.60 กลุํมสํงเสริมฯ 

5. กิจกรรมท่ี 5 การจัดสอบแขํงขัน    
 1. ประชุมกรรมการก ากับห๎องสอบ กรรมการกลาง กรรมการฝ่ายสถานท่ี 

2. จัดสอบแขํงขัน  
22 ม.ค. 60 กลุํมสํงเสริมฯ 

6 กิจกรรมท่ี 6 การตรวจกระดาษค าตอบ และกรอกข๎อมูลผลคะแนน 
1. ตรวจกระดาษค าตอบ 
2. กรอกคะแนนรายบุคคล 
3. ประมวลผลรางวัล และผลการคัดเลือกตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขัน 
   รอบสองระดับประเทศ 
4. ประกาศผลรางวัล และผลการคัดเลือกตัวแทนฯ 

23 ม.ค.–3 ก.พ. 60 กลุํมสํงเสริมฯ 

7 กิจกรรมท่ี 7  สํงข๎อมูลตัวแทนให๎ศูนย์สอบท่ี 25 และรายงาน สพฐ. และ
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

4 – 16 ก.พ.60 กลุํม สจ. 

  

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1  ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 5.2  สถานที่ด าเนินการ 
  1)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
  2)  สนามสอบแขํงขัน (โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี) 
6. งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การส าเนาข๎อสอบและกระดาษค าตอบ  
 1. กระดาษถํายเอกสาร จ านวน 15 รีม ๆ ละ 120 บาท 

2. ซองน้ าตาลขยายข๎าง เอ 4 40 ซอง ๆละ 5 บาท 
2,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดสอบแขํงขัน  
  1.คําตอบแทนกรรมการก ากับห๎องสอบ 38 คนๆ ละ 250 บาท 9,500 
 2.คําตอบแทนกรรมการด าเนินงาน 10 คนๆ ละ 250 บาท 2,500 
3 กิจกรรมท่ี 3 การตรวจกระดาษค าตอบ และกรอกข๎อมูลผลคะแนน  
 - คําตอบแทนกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 38 คนๆ ละ 150 บาท 5,700 
 รวมทั้งสิ้น 19,700 

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

7.1.1 การด าเนินการสอบที่มคีวามโปรํงใส บริสุทธ์ิยตุิธรรม 
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

7.2.1 สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักให๎คณะกรรมการกลาง กรรมการก ากับห๎องสอบ และ
กรรมการตรวจกระดาษค าตอบ ให๎เป็นไปตามระเบียบการจดัสอบ และให๎นักเรียนได๎รับประโยชน์จากการสอบ 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับรางวัลจากการแขํงขัน และจ านวนนักเรียนท่ีได๎เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ี

การศึกษาได๎เข๎าสอบรอบสองในระดับประเทศ 
ผลงานส าเร็จตามแผนท่ี
ก าหนดไว๎ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1  นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
   9.2  ได๎นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข๎าสอบรอบสองในระดับประเทศ 
 
 
 

 
ลงช่ือ       วีรศักดิ์   ทองบุญฉาย                                    ลงช่ือ  
           (นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย)                                           (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
         นักวิชาการการศึกษาช านาญการ                รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                   ผู๎เสนอโครงการ                                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
                                                                   
                                               (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
         ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    สรรหาพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราวและครผูู๎สอนตามโครงการ 
                                                ผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ      
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี,   
                                               นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ๎าง- 
ช่ัวคราวแนวใหมํ เพ่ือให๎การด าเนนิการสรรหาและบริหารอตัราก าลงัพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอยํางมีระบบ เหมาะสม และมีความคลํองตัวในการบริหารจัดการและเกดิ 
ประโยชนส์ูงสุดตํอราชการ  จึงมีค าสั่งมอบอ านาจการปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว  
ให๎ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม การบรหิารอัตราก าลัง 
พนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราวทุกต าแหนํง  รวมทั้งการด าเนินการสรรหาและบริหารอตัราก าลังพนักงานราชการ 
และลูกจ๎างช่ัวคราว  
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีต าแหนํงพนักงานราชการตามกรอบอัตราก าลังท่ีได๎รับ 
จัดสรร  จ านวน 93 อัตรา  และลกูจ๎างช่ัวคราวต าแหนํงครผูู๎สอน และต าแหนํงบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ที่ไดร๎ับ 
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนท้ังสิ้น  252 อัตรา  ทั้งนี้ พนักงานราชการ 
และลูกจ๎างช่ัวคราวทุกต าแหนํง จะมีการลาออกเพื่อไปบรรจุและแตงํตั้งเป็นข๎าราชการ หรือลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน 
อยูํเสมอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงต๎องด าเนินการบริหารอัตราก าลัง โดยวิธีการจัดสรร หรือเกลีย่
อัตราก าลัง และด าเนินการสรรหา โดยการสอบแขํงขัน หรือการคดัเลือกให๎กับสถานศึกษาในสังกัด ตามความต๎องการ 
ความขาดแคลนและความจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มี 
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสดุแกํทางราชการกลุมํบริหารงานบคุคลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค ์   
     2.1 เพื่อบริหารอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสถานศึกษาให๎มีสภาพอัตราก าลังเหมาะสม  
ตามความจ าเป็นและความขาดแคลน    
     2.2 เพื่อด าเนินการสรรหา พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ลูกจา๎งช่ัวคราว ให๎สถานศึกษา สนับสนุนการจัดการเรยีน                     
การสอนในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตราก าลัง  ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 

3.  เป้าหมาย    
  3.1 เชิงปริมาณ                             

          3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเกลี่ยให๎มีความ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  จ านวน 4 ครั้ง 
          3.1.2 ด าเนินการสรรหาบคุคลโดยวิธีการคดัเลือก หรือโดยวธิีการสอบแขํงขัน เพื่อจัดจ๎างเป็นพนักงานราชการ 
และลูกจ๎างช่ัวคราวทดแทนอัตราก าลังท่ีวํางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน จ านวน 4 ครั้ง  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
         1. ด าเนินการบริหารอตัราก าลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
         2. และด าเนินการสรรหา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเพื่อสนับสนุน
การเรยีนการสอนของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =         73,070  บาท 
คร้ังท่ี 3 =         76,930  บาท 
งปม.อนุมัติ      150,000  บาท 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
     4.1  ลักษณะกิจกรรม 
           4.1.1  ประชุมคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
           4.1.2  การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ๎างประจ า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  
    4.2  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารอัตราก าลัง 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 นางสาวมัณฑนา   เพ็ชร์ภักดี 
2 การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ๎างเป็นพนักงาน

ราชการหรือลูกจ๎างชั่วคราว  
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่
ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและ

ทรัพยากร 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 

กิจกรรมที่  1 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารอัตราก าลัง 
(จัดสรร   ย๎าย เกลีย่ หรืออื่นๆ) 

  
20,000 

 
21,400 

 

 
41,400 

2 กิจกรรมที่  2 
2.1 การสอบแขํงขันหรือการด าเนนิการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อ 
สรรหาเป็นพนักงานราชการและ ลูกจ๎าง
ช่ัวคราว 

 
73,600 

 
 

 
25,000 

 

 
10,000 

 
 

 
108600 

 

 รวม 73,600 45,000 31,400 150,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ร๎อยละของการขาดแคลนอัตราก าลัง 
- ความถูกต๎อง โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

- ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

-แบบค านวณอัตราก าลัง 
-แบบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          บริหารอัตราก าลังและด าเนินการสรรหาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดท าให๎การจดั 
การเรยีนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ไมํสามารถก าหนดเวลา และจ านวนครั้งในการด าเนินโครงการได๎แนํนอน เนื่องจากต าแหนํงพนักงานราชการและ
ลูกจ๎างช่ัวคราว  เป็นต าแหนํงท่ีขาดความมั่นคง มีการลาออกของลูกจ๎างช่ัวคราวและพนักงานราชการ ตลอดทั้งปี ท าให๎
ต๎องมีการเกลี่ยอัตราก าลัง การสรรหาเพิ่มเติม  และต๎องด าเนินการสรรหารให๎ตรงกับความต๎องการของสถานศึกษาด๎วย 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการบริหารอตัราก าลังท่ีชัดเจน  
มีการก าหนดมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาไว๎ลํวงหน๎า  กรณีเมื่อมีต าแหนํงวําง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาที่ชัดเจน 
และสามารถด าเนินการได๎รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ 
ต๎องการของสถานศึกษาและมาตรฐานวิชาเอกและหรือ ต าแหนํงที่ก าหนดไว๎ ตามแผนอัตราก าลัง 
 

ลงช่ือ        อมรรัตน์  วงษ์จันทร์             วําท่ี ร.ต.      
          (นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์ )                                        (นันต์ชัย  แก๎วสุวรรณ์) 
          นักทรัพยากรบุคคลปฎิบตัิการ              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
         (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1,2 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลักษณา  ธีระเถกิง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 มกราคม  2560  –  30  กันยายน   2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงการทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และพระราช-
ภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ ท่ีทรงอนุรักษ์  ต๎นยางนาตั้งแตํปี พ.ศ.2503 ทรงเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริกับ นาย
แก๎วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง         ให๎ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด าเนนิการเป็นธนาคาร  
พืชพรรณ ซึ่ง อพ.สธ. ไดด๎ าเนินการและจัดสร๎างธนาคารพืชพรรณขึน้ในพ้ืนท่ีโครงการสํวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแตํปี 
พ.ศ.2536 เป็นต๎นมา  
          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรยีนรู๎เพื่อน าไปสูํการสร๎างจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาของประเทศไทย น าไปสูํการพัฒนาคนให๎เขม๎แข็งรู๎เทําทันพร๎อมรับกับกระแส
เปลี่ยนแปลงโลก และตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง STEM ก็สามารถบรูณาการในการเรยีนการสอนตามปกติ
ให๎เข๎ากับการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ซึ่งสามารถด าเนินการสนองนโยบาย และตาม
มาตรฐานส านักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยการใช๎งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน ไปสูโํรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนสิ่งแวดล๎อม โรงเรียนสเีขียว เพียงแตํต๎องวิเคราะห์  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎น๎อมน าแนวทางการด าเนินงาน  “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) มาเผยแพรํและเชิญชวนให๎กับโรงเรียนในสังกัดที่ยังไมํเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมัครเป็น
สมาชิกฯ และทบทวนติดตามความก๎าวหน๎าการพัฒนาการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดที่
เป็นสมาชิกอยูํเดิมทั้ง 14 โรงเรียน  ทั้งนี้ เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎กับนักเรียน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ
และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู๎ การสร๎างและปลูกฝังคณุธรรม การเสริมสร๎างคณุธรรมปัญญาและภูมิปญัญา    
อีกทั้งเป็นสื่อในการสรา๎งสรรค์   ให๎นักเรียนได๎คดิวิเคราะห์แก๎ปัญหาได๎ อันเป็นการตอบสนองเรื่องการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนซึ่งผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังอยูํในระดับต่ า  

2.  วัตถุประสงค ์   
     2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนใหโ๎รงเรียนในสังกัดเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ครบทุกโรงเรียน 
     2.2 เพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา บริหารจดัการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได๎ 
     2.3 เพื่อสร๎างจิตส านึกให๎กับนกัเรียน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ   โดยมีการสัมผัส 
การเรยีนรู๎ การสร๎างและปลูกฝังคณุธรรม การเสรมิสร๎างคุณธรรมปญัญาและภมูิปัญญา 
     2.4 เพื่อให๎นักเรียน ได๎เรียนรูท๎ุกสาขาวิชาในลักษณะการคิดวเิคราะห์ บูรณาการวิทยาการ และบรูณาการชีวิตจาก
ปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ครั้งที่ 1 =       320,076  บาท 
ครั้งที่ 3 =       168,924  บาท 
งปม.อนุมัติ      489,000  บาท 
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3.  เป้าหมาย    
    3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพรํให๎ความรู๎แนวทางการด าเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผู๎รํวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 406 คน ดังนี้ 
       (1) ครูและบุคลากรทางการศกึษา 61 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวมจ านวน 366 คน  
       (2) ประธานสหวิทยาเขตหรอืผู๎แทน จ านวน 8 คน 
       (3) วิทยากร จ านวน 12 คน 
        (4) ผู๎บริหาร สพม.9 คณะกรรมการด าเนินงาน และเจ๎าหนา๎ที่กลุํมสํงเสรมิการจดัการศึกษา จ านวน 20 คน 
          3.1.2 ประชุมติดตามความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงาน “สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” ผู๎เข๎ารํวมประชุม  
รวมทั้งสิ้น 147 คน 
       1. ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 61 คน  
                  2. รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยวิชาการ จ านวน 61 คน 
                  3. ที่ปรึกษาและเจา๎หน๎าท่ีโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 5 คน 
                  4. คณะกรรมการและเจา๎หน๎าท่ีกลุมํสํงเสริมการจัดการศึกษา สพม.9  จ านวน 20 คน 
           3.1.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ท้ัง 61 โรงเรียน  เป็นสมาชิก  
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  
 

       3.2  เชิงคุณภาพ  
             3.2.1 โรงเรียนน าแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ไปใช๎เป็นสื่อในการจัดการเรียน      การสอนทุก
สาขาวิชาในลักษณะการคดิวิเคราะห์ บรูณาการวิทยาการ และบูรณาการชีวิตจากปัจจยัศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
             3.2.2 ผู๎บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
             3.2.3 นักเรียน ได๎เรียนรู๎ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะบรูณาการวิทยาการและบรูณาการชีวิตจากปัจจัยศักยภาพ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ระบุ ว /ด / ป. 
ท่ีต้องการด าเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการขออนุมัต ิ มกราคม 2560 ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
2 แตํงตั้งและประชุมกรรมการ มกราคม 2560 ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์ประกอบ 1 – 4 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 

 
โรงเรียนละ 6 คน และ

ผู๎เกี่ยวขอ๎ง 
4 สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” มีนาคม – เมษายน 2560 โรงเรียน 

ที่ยังไมํเป็นสมาชกิ 
5 นิเทศติดตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน (โรงเรียนที่เป็นสมาชิก) 
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ 

6 ประชุมรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

สิงหาคม 2560 โรงเรียนละ 2 คน และผู๎ที่
เกี่ยวขอ๎ง 

7 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2560 ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  489,000  บาท  โดยขอถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการ - - - - 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 406 คน 

2.1 องค์ประกอบ 1     (1 วัน) 
2.2 องค์ประกอบ 2-4  (2 วัน) 

 
   36,000 
   79,200 

 
  82,140 
166,480 

 
 11,860 
 17,320 

 
130,000 
263,000 

3 สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” - - - - 
4 นิเทศติดตามการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(โรงเรียนที่เป็นสมาชิก) 
-  61,000 - 61,000 

5 ประชุมรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (1 วัน) 

-  30,000   5,000 35,000 

6 สรุปผลการด าเนินการ - - - - 
รวมท้ังสิ้น  115,200 339,620  34,180 489,000 

    
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน     

เป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” 
 

1.การรายงานผล  
2. การสอบถาม 
3. นิเทศ ติดตาม 

1.แบบยืนยัน/ตอบรับการเป็นสมาชิกจาก 
อพ.สธ. 
2.แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียน ได๎เรียนรู๎ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะบูรณาการวิทยาการ และบรูณาการชีวิต จากปัจจยัศักยภาพสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
     2. นักเรียนทุกคนผํานเกณฑ์ประเมิน “การคิดวิเคราะห์” ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
     3.  ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ  ความคิดริเริม่สร๎างสรรค์มากข้ึน 
     4.  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้น 

 
 
   ลงช่ือ     ลักษณา  ธีระเถกิง      ลงช่ือ    
            (นางลักษณา  ธีระเถกิง)                                              (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 

                                                   
      (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
            ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   การประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา- 
   มัธยมศึกษาเขต 9  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,2 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2560 
  
 

1.  หลักการและเหตุผล  
    ประเทศไทยมภีาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอรร์ัปชั่น 

(Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดโดยองค์การเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ (Transparency International – 
TI) ระหวํางปี พ.ศ. 2544 – 2556 อยูํที่ 3.2 – 3.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  แผนยุทธศาสตร์วําด๎วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)    จึงได๎ก าหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับ
คุณธรรมและความโปรํงใสของหนวํยงานภาครัฐไว๎ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมอืในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่สํงผลโดยตรงตํอดัชนี CPI โดยมเีป้าประสงค์ที่ต๎องการเพิ่มคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์การคอรร์ัปชั่นของไทยให๎ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี พ.ศ. 2560 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รํวมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได๎พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส        การด าเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  โดยมุํงหวังให๎เกิดการบริหารงานที่โปรํงใสและเป็นธรรมใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให๎มีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได๎รับจากการ
ประเมิน เพื่อให๎หนํวยงานน าข๎อมูลผลการประเมินไปชํวย     ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการ
ด าเนินงานของหนํวยงานได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งในปี 2558  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (ITA) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  มีระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานระดับ สูง คะแนน ITA เทํากับ 69.36 คะแนน จาก 100 คะแนน  ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จะต๎องพัฒนาระบบงานและเตรียมความพร๎อมของบุคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน การ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐในส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปี 2559 และ 2560ให๎อยูํในระดับสูงมาก จึง
ได๎จัดท าโครงการนี้ 
 

2.  วัตถุประสงค ์     
     2.1 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
     2.2 เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA)ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให๎สงูขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ   
           บุคลากรทางการศึกษาและเจา๎หน๎าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 9 จ านวน 60 คน  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           1) บุคลากรทางการศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 9 มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
           2) ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (ITA)ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระดับสูงขึ้น 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =         17,790  บาท 
คร้ังท่ี 3 =         46,210  บาท 
งปม.อนุมัติ        64,000  บาท 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด /ป.  

ท่ีต๎องการด าเนินการ) 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน 
     ของ สพม.9 ปี 2558 
1.2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์/ตัวชี้วัดตามแบบประเมินฯในปี 2559      
1.3 การจัดท าเอกสารข๎อมูลเพื่อรับการประเมินฯ 
1.4 ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ/จัดท าข๎อมูล 
1.5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน 
     คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของของหนํวยงาน 

ตุลาคม–ธันวาคม 
2559 

 

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น 

2 ภาครัฐ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2.1 จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประเมิน 
2.2  ประชุมผ๎ูรับการประเมิน 
2.3 ผู๎รับการประเมินให๎ข๎อมูลคณะกรรมการประเมิน 
2.4 ประสานผู๎เกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียในการให๎ข๎อมูลการด าเนินงาน 
     ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พฤศจิกายน–ธันวาคม 
2559 

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน 
     ของ สพม.9 ปี 2559 
3.2 เตรียมการด าเนินงานตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน ฯ  
     ในปี 2560 
3.3 การจัดท าเอกสารข๎อมูลเพื่อรับการประเมินฯ 
3.4 ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ/จัดท าข๎อมูล 
3.5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินประเมิน 
     คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของของหนํวยงานภาครัฐ  
     : ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     

สิงหาคม – กันยายน 
2560 

ดวงแก๎ว โพธิ์อ๎น 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
รวม 

1. 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 55 คน  

1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง  จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
จ านวน 55  คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000 

1.2 คําจัดท าเอกสาร จ านวน  2,000 บาท  

 
 
 
 
 

 

 
 

22,000 
 
 

2,000 
 
 

  
 
22,000 
 
 
2,000 
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ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 ประชุมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ของของหนํวยงานภาครัฐ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 50 คน 

2.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จ านวน 50 คน คนละ 170 
บาท เป็นเงิน 8,500 

2.2 คําจัดจ๎างท าเอกสารจ านวน  2,000 บาท  
2.3  คําวัสดุ จ านวน  1,500 บาท 

  
 
 

8,500 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 

8,500 
 

2,000 
1,500 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ : ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    ปีพ.ศ. 2560 จ านวน 60 คน  
   3.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง  จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
        จ านวน 60  คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท  
   3.2 คําจ๎างจัดท าเอกสาร จ านวน 2,000 บาท 
   3.3 คําวัสดุ จ านวน  2,000 บาท 

  
 
 
 

24,000 
2,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

24,000 
2,000 
2,000 

 รวมทั้งสิ้น  60,500 3,500 64,000 
(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  ร๎อยละ 90 ของบุคลากรใน สพม.9  มีความรู๎ 
     ความสามารถ ความพร๎อมรับการประเมินฯ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร๎อยละของผลการประเมินฯ อยูํในระดับสูงมาก วัดและประเมินผล แบบวัดและประเมินผล 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  บุคลากรใน สพม.9 มีความพร๎อมรับการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงาน   

           ภาครัฐ 
7.2  ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

           อยูํในระดับสูงมาก 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังขาดบุคลากรด๎านกฎหมายท าให๎การด าเนินการ
ตามเกณฑ์และกรอบการประเมินในประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องยังไมํชัดเจน 
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง  การสํงเสรมิให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง การสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจ
ในเรื่องการประเมิน ฯ และการด าเนินการของผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีความชัดเจน  

      
  ลงช่ือ     ดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น                      ลงช่ือ   
            (นางดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น)                                                  (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ ) 
     ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                ผู๎เสนอโครงการ                                                           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 
            (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
    ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ                                 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ  2560    
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 6 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางกริษา   โพรามาต 
ระยะเวลาด าเนินการ                   มกราคม  2560  -  เมษายน  2560 
  
   
 1. หลักการและเหตุผล 

     การเสริมสร๎างสมรรถนะด๎านการฟัง การพูด การอําน การเขียนและความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษของคนไทย ให๎ก๎าวหน๎าทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็น
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต๎องเรํงด าเนินการให๎เกดิผลโดยเร็วรัฐบาลไทยได๎ตระหนกัและเห็นความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษ  เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีศักยภาพ  สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ในช้ันเรยีนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  ตระหนักถึงความส าคญัจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ  2560  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพครู และผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องให๎มีใน
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน๎นการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนของครูผูส๎อน 

  ภาษาอังกฤษ ที่เน๎นการสื่อสาร    
                    

  3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ    
           พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูและผู๎จัดการศูนย์ ERIC/ Boot-camp   
จ านวน  80  คน                 
      3.2 เชิงคุณภาพ   
          ครูผู๎สอนกลุํมสาระภาษาอังกฤษมีความตระหนัก มีความรู๎ ความเข๎าใจทักษะการฟัง การพูด  
การอํานและการเขียนของครผููส๎อน ภาษาอังกฤษ ที่เน๎นการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ        
  

 4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผนการด าเนินงานการด าเนินงานและ

สรุปโครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ปีงบประมาณ  2560                    

กุมภาพันธ์  2560 นางกริษา   โพรามาต 

2 กิจกรรมท่ี 2   โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ปีงบประมาณ  2560     

  กุมภาพันธ์ 2560   
     

นางกริษา   โพรามาต 
 

3 กิจกรรมท่ี 3   สรุปรายงานผลโครงการสํงเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ  2560   

มีนาคม 2560   นางกริษา  โพรามาต 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ครั้งที่ 1 =         84,400  บาท 
งปม.อนุมัติ        84,400  บาท 
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11


 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

46 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
          มกราคม  2560  -   มีนาคม   2560   ณ  โรงเรียนสงวนหญิง  
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานและสรุปการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
 - คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ    จ านวน 20  คน     เป็นเงิน    
 - อาหารกลางวัน 120  บาท  จ านวน  2 มื้อ     จ านวน 20  คน      เป็นเงิน      
 - คําวัสดุ                                                                    เป็นเงิน      

 
 
 

2,800   
4,800 
1,000   

กิจกรรมที่ 2   
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
     - คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ จ านวน  80  คน     เป็นเงิน    
     - อาหารกลางวัน 120  บาท  จ านวน  1  มื้อ จ านวน  80    คน   เป็นเงิน     
    -คําวิทยากรตํางชาติ 2 คน ๆ ละ  1,200  บาท จ านวน  12 ช่ังโมง 
    - วิทยากร  4 คน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 6  ช่ังโมง                  เป็นเงิน   
    - คําพาหนะ                                                                    เป็นเงิน   
     -คําที่พัก                                                                       เป็นเงิน   
    - คําสถานท่ี                                                                    เป็นเงิน   
    - คําวัสดุ                                                                        เป็นเงิน   

 
 

5,600 
9,600 

28,800 
14,400 
3,000 
 2,400  
 2,000 
 3,000    

กิจกรรมท ี่ 3 
 - สรุปรายงานผล 70 เลํม ๆ  ละ 100  บาท                             เป็นเงิน      

 
7,000   

รวม  84,400 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   1. ปัจจัยความเสี่ยง 
      กิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใช๎ภาษาอังกฤษ ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผู๎สอนต๎อง รับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน 
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษไมํมีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาดความ มั่นใจในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ     
   2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ศึกษาประเด็นการสอนเพื่อพัฒนาการฟัง การพูดการอําน  การเขียนและการสื่อสารเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
ให๎กับนักเรียนได๎ดีขึ้น และสร๎างความมั่นใจในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ    
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 

คําเป้าหมาย 
           ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษให๎มีความตระหนัก มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีด๎านการฟัง การพูดการอําน และการเขียน   

95 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ครูผู๎สอนกลุํมสาระภาษาอังกฤษมีการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูดการอําน และการเขียนการ
สื่อสารเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนได๎ดีขึ้น 
            
                                                                 
  
ลงช่ือ กริษา    โพรามาต                      ลงช่ือ     
        (นางกริษา     โพรามาต)                                                  (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ ) 
     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ                                                          ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
      
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2560  
                                    ให๎เป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ      
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุํมนโยบายและแผน  
                                    และกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 31 มีนาคม 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
    ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบให๎สํวนราชการถือปฏิบัตติามาตรการภาครัฐ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาตรการภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดเป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
      1. ก าหนดเป้าหมายการเบิกจาํยภาพรวมทุกงบรายจําย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 96 รายจําย 
ประจ าเบิกจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 98 และรายงานงบลงทุนเบิกจํายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 87 
                 2. รายจํายประจ าให๎เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจาํยตัง้แตํไตรมาสที่ 1 ส าหรับคําใช๎จําย 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ใหเ๎บิกจํายได๎มากท่ีสดุหรือไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ไดร๎ับจัดสรร  
      3. รายจํายลงทุนปีเดียว จะตอ๎งกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากเป็นรายการที่มีวงเงิน
ตํอรายการไมเํกิน 2 ล๎านบาท ต๎องกํอหนี้ผูกพันและเบิกจาํยให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1   
                 4. รายจํายลงทุนผกูพันรายการใหมํ จะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จในไตรมาสที่ 2   
            5. เรํงรัดการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายเงินกันไวเ๎บิกเหลื่อมปีโดยเร็ว 

 

2.  วัตถุประสงค ์   
 2.1 เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านงบประมาณด๎านงานการเงิน
และงานพัสด ุและสามารถด าเนินการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายได๎ตามมาตรการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2.2 ลดความเสี่ยงในการบรหิาร/ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ การเงินและพัสดุของสถานศึกษาและส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

3.  เป้าหมาย    
 3.1 เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
      3.1.1 ประชุมผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับงบประมาณงบกลาง งบลงทุนคําท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง ให๎สามารถปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ ดา๎นการเงินและพัสดุ ท่ีไดร๎ับมอบหมายได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบ
ราชการ  เป้าหมาย 59 โรงเรียน 118 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
      3.2.1 ผู๎บรหิาร  ครูและบุคลากรด๎านงบประมาณ ด๎านการเงินและพัสดุ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถด าเนินการได๎ถูกต๎องตามระเบยีบราชการ และเป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ขออนุมัติ          54,100  บาท 
คร้ังท่ี 1 =         23,100  บาท 
งปม.ปรับลด     -31,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ       23,100  บาท 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ระบุ ว /ด / ป.  
ท่ีต๎องการ

ด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1   จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ให๎กับโรงเรียนท่ีได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง งบกลาง เงินส ารองจํายกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นให๎
เป็นไปตามระเบียบฯ และมาตรการภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

21 ตุลาคม 2559 
 

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
และ 

นส.วราภรณ์ เคนผาพงษ์ 

2 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนให๎
เป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1. แตํงตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียน 
     2. ก ากับ ติดตาม ภาคสนามของแตํละโรงเรียนท่ีได๎รับการจัดสรร 
         งบประมาณ 

พฤศจิกายน 
2559 ถึง 

มีนาคม 2560 

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
และ 

นส.วราภรณ์ เคนผาพงษ์ 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 1. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ 
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให๎กับผู๎บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
    1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับผ๎ูเข๎ารํวม
ประชุม และคณะท างาน 130 คน ๆ ละ 170 บาท เป็นเงิน 
    1.2 คําของท่ีระลึกวิทยากร 
    1.3 คําห๎องประชุม 

  
 
 
 
 

22,100 
  1,000 
  2,000 

  
 
 
 
 

22,100 
  1,000 
  2,000 

2 2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนให๎เป็นไปตามมาตรการ
ภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    - คําพาหนะส าหรับคณะกรรมการฯ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด 58 โรงเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ 500 บาท  
เป็นเงิน 29,000 บาท (คําชดเชยน้ ามัน)  29,000  

 
 
 
 

29,000 
3 3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

   - คําวัสดุ จ านวน 2,000 บาท   2,000 
 

2,000 
 รวมท้ังสิ้น  52,100 2,000 54,100 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎าง ลงนามในสัญญากํอหน้ี
ผูกพันและเบิกจํายงบประมาณให๎เสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 1  

แบบสอบถาม/แบบประเมิน แบบติดตามและการนิเทศ 

ผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนสามารถด าเนินการจดัซื้อจัดจ๎างได๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
 7.2 โรงเรียนสามารถกํอหน้ีผูกพันและเบิกจาํยได๎ตามมาตรการภาครัฐ 
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ มคีวามรู๎ ความเขา๎ใจและสามารถปฏิบัติงานพัสดไุดอ๎ยําง
ถูกต๎องตามระเบียบราชการก าหนด.0 
 

 
 
    
    ลงช่ือ     สุวภรณ์   พันธ์ลูกฟัก         ลงช่ือ                    
              (นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก)                                          (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

 
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
            ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การปฎิรปูจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 แบบบูรณาการเพื่อเข๎าสู ํ
                       THAILAND 4.0 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน    
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,4 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา  โรจน์สกุลพานิช   
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559  -  30   กันยายน 2560  
 
1.  หลักการและเหตุผล   

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา๎นเมอืงที่ดี พ.ศ.2556 หมวด 3 มาตรา 9 (1) 
(2) ได๎บัญญัตไิว๎วํา สํวนราชกาต๎องจัดท าแผนปฏิบตัิราชการไว๎เป็นการลํวงหน๎า และการก าหนดแผนปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการต๎องมีรายละเอยีดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต๎องใช๎ในการด าเนินงานของแตํละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจงาน และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกจิ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการบริหารจัดการองค์กรแบบเชิงบูรณาการ โดยใช๎
แผนปฏิบัตริาชการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสูํความเป็นเลิศ โดยยึดหลักแนวทางนโยบายด๎านการศึกษา
ของรัฐบาล ตามวสิัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ  6
จุดเน๎น ของของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข๎อ  นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  6 จุดเน๎นการด าเนินงาน ด๎านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท่ี
สอดคล๎องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา มาก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การมัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช๎ช่ือวํา นโยบาย 9 จุดเน๎นเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.  วัตถุประสงค ์   
     1. เพื่อใช๎แผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโครงการให๎บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎
ให๎มากท่ีสุด 
     2. เพื่อป้องกันข๎อผิดพลาด ลดความซ้ าซ๎อน และลดความเสีย่งในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดขั้นในการปฏิบัติงานไว๎
ลํวงหน๎า  
     3. เพื่อใช๎ในการก าหนดการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเปน็ข๎อ ๆ ) 
 1. ผู๎บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 4 คน 
 2. ผู๎อ านวยการกลุมํทุกกลุํม จ านวน 7 คน 
 3. บุคลากรและเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง   จ านวน  14   คน 
 4. ผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   รวม 61 คน 
 5. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น  จ านวน  4 คน 
      3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 มีการบริหารจัดการที่บรรลุผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความรู๎ความเข๎าใจในการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี มีความตระหนักและมุํงมั่นในการปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวตัถุประสงค์และภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ขออนุมัติ        344,900  บาท 
คร้ังท่ี 2 =       307,000  บาท 
งปม.ปรับลด     68,600  บาท 
งปม.อนุมัติ      307,000  บาท 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ท่ีต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1.กิจกรรมวิเคราะห์ความจ าเป็นของการท าแผนปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาและทบทวนสภาพปัญหาและแผนปฏิบัติราชการของปีท่ี
ผํานมา 

2. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายจากหนํวยงานต๎นสังกัด 
และงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 

3. ทบทวนกลยุทธ์ จุดเน๎น นโยบาย เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ
ให๎สอดคล๎องกับเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี 

2.  กิจกรรมการจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560 
3. แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการการด าเนินงานและ
การจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาและรายละเอียดโครงการในภาพรวมของเขตพื้นท่ี บรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
4. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ2560 เพื่อขอความ
เห็นชอบตํอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1. เผยแพรํประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให๎สถานศึกษาในสังกัด หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง  

2. ด าเนินการบริหารแผนสูํการปฏิบัติ 
5.การประเมินและติดตามผล 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานและละ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาตามไตรมาส 

3 – 7 ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 

20-21 ตุลาคม 
2559 

 
 
 

27-29 ธันวาคม 
2559 

 
 

มกราคม 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2560 
มีนาคม 2560 

 
มีนาคม –เมษายน 

2560 
มีนาคม-  กันยายน 

2560 
เมษายน-กันยายน 

2560 

นางขนิษฐา 
โรจน์สกุลพานิช  
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณรวมงบประมาณ 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1.กิจกรรมการจัดล าดับความส าคัญการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1..1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห์โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการจ านวน 3 

วัน 
วันท่ี 27  กุมภาพันธ์  2560 

-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50บาท x 90 คน x 2 มื้อ 
- คําอาหารในการประชุม 550 บาท x 90 คน x 1 วัน 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2560 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50บาท x 90 คน x 2 มื้อ 
-คําอาหารในการประชุม 750 บาท x 90 บาท x 1 วัน 

วันท่ี 1 มีนาคม 2560 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 90 คน x 2 มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 9,000 
49,500 

 
  9,000 
67,500 

 
9,000 

31,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
49,500 

 
9,000 

67,500 
 

9,000 
31,500 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
-คําอาหารในการประชุม 350 บาท x 90 คน x 1 มื้อ 
-คําเชําท่ีพัก  จ านวน 95 คน x 600 บาท x 2 คืน 
 - คําพาหนะ 
- คําวัสดุ 
-คําวิทยากร   
- คําจ๎างพิมพ์เอกสารรูปเลํมแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 จ านวน 100 เลํม x 250 บาท 

 
 
 

5,400 
 
 

114,000 
20,000  

 
 

25,000 

 
 

5,000 
 

114,000 
20,000  
4,224 
5,400 

25,000 

 รวมท้ังสิ้น 5,400 334,500 5.000 344,900   
(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีผลการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีมาก 

- การสอบถาม 
- การส ารวจ 

-แบบส ารวจ 

2.โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การ 
ศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3 

-การรายงานผล -ผล  O - NET 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามภารกิจได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2. ผู๎บริหารสถานศึกษาและบคุลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความรู๎ ความเข๎าใจในระบบ
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ มคีวามตระหนักและมุํงมั่นในการปฏิบตัิงานราชการบรรลตุามวตัถุประสงค์ 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
     1. บุคลากร มีอัตลักษณ์ ท่ีแตกตํางกัน การก าหนดวัน เวลา การจัดแผนปฺฎิบัตริาชการประจ าปีทีไ่มํชัดเจน 
      2. นโยบายการบริหารงบประมาณโครงการ กิจกรรม ปีการปรบัเปลี่ยน 
      3.การโอนเปลีย่นแปลงการจดัสรรงบประมาณไมเํป็นตามก าหนดเวลา 
   
 
ลงช่ือ ขนิษฐา  โรจน์สกลุพานิช   ลงช่ือ 
       (นางขนิษฐา   โรจน์สกุลพานิช )                                       (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
     ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 
                ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
     
                  
    (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
         ผู๎อนุมัติโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
ชื่อโครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. สพม.9)              
แผนงาน    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ   
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกริษา   โพรามาต   
ระยะเวลาด าเนินงาน มีนาคม  2560 – กันยายน  2560  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙    เป็นหนํวยงานท่ีมีบทบาทหน๎าท่ีในการจัดท านโยบาย และ

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนํวยงาน  และสถานศึกษา  รวมถึงการก ากับ ดูแล นิเทศ  ตดิตาม  สํงเสริม  
สนับสนุน   และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหนํวยงานในสังกัดให๎สอดคล๎องรองรับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   โดยให๎อิสระสถานศึกษาในการบริหารจดัการศึกษา  ภายใต๎
การมีสํวนรํวมของชุมชน   ซึ่งมีกลุํมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุมํงานท่ีมีบทบาทหน๎าที่หลักใน
การสํงเสริม พัฒนา ศึกษา  ค๎นควา๎  วิเคราะห์ และวิจัย ในด๎านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการ
เรียนรู ๎ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   การประกันคณุภาพการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   โดยจะท างานประสานกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  และนเิทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน๎าท่ีในการศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการ  โดยมุํงเน๎นผลสมัฤทธ์ิของหนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  เพื่อการปรบัปรุงพัฒนา   และเตรียมการรับการนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนํวยงาน
ภายนอก  

 กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ตระหนัก และให๎ความส าคญักับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จึงจัดท า
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนา   และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ให๎สงูขึ้นตํอไป  

  

2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพื้นทีการศึกษาให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิผล      
            2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให๎ไดม๎าตรฐาน 
 

3.เป้าหมาย 
           เชิงปริมาณ    
               1.  โรงเรียนเป้าหมาย       จ านวน.......30........โรงเรยีน 
               2.  ผอ.เขต /รองฯ /คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  /ศึกษานิเทศก์    จ านวน.......20.........คน 
                3. ก.ต.ป.น.                                                               จ านวน..........8.........คน               
 เชิงคุณภาพ  
                1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาไดร๎ับ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนนิงานสามารถรํวมและขับเคลื่อนคณุภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีได๎ตาม
มาตรฐาน   
     2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙   ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษาอยาํงตํอเนื่อง   
  
   

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =         18,750  บาท 
คร้ังท่ี 3 =         42,950  บาท 
งปม.อนุมัติ        61,700  บาท 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ท่ีต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 
 
3 

ประชุมวางแผนและสรุปการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการบริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรวมท้ัง 
คณะอนุกรรมการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 2560 
 
 

มีนาคม   2560 
 
มีนาคม – กรกฎาคม 
2560 
 
สิงหาคม 2560 

นางกริษา   โพรามาต 
และศึกษานิเทศก์ 

 
 5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ท่ี  ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 กิจกรรมท่ี 1   การวางแผนประชุมวางแผนและสรุปการด าเนินงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
จ านวน  3  ครั้ง 
-คําอาหารวําง มื้อละ 35 บาท จ านวน 6 มื้อ จ านวน 30  คน 
อาหารกลางวัน 100  บาท  
จ านวน 3 มื้อจ านวน 30  คน 
-คําตอบแทน 3 ครั้ง ๆ 1,600 บาท จ านวน 8 คน 
กิจกรรมท่ี 2     
นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
  การบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องรวมท้ังคณะอนุกรรมการ 
กิจกรรมท่ี 3   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   2560 
-  เลํมละ 200 บาท จ านวน  40  เลํม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

38,400 
 
 
- 

 
 
 

6,300 
 

9,000 
 
 
 
- 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

8,000 
  

 
 
 

6,300 
  

9,000  
 38,400 

  
 
- 
 
  

8,000 
  
  

 รวมท้ังสิ้น 38,400  15,300  8,000 61,700 

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมินผล 

 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 
   การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา รํวมและขับเคลื่อน 
   คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีได๎ตามมาตรฐาน   
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต ๙   ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
   และนิเทศการศึกษาอยํางตํอเนื่อง      

การประเมินผล 
   
 
การประเมินความพึงพอใจ 

แบบการประเมินผล  
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  มีระบบการตดิตามและมีกระบวนการในการพัฒนางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
         2. คณะกรรมการและผู๎เกีย่วข๎อง ได๎รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบวัดและประเมินผลอยํางมี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการอยํางมีประสิทธิผล       
          3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข๎อมูลและสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   2560   
             
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง          
               ศึกษานิเทศก์มีภารกจิคํอนข๎างมาก ท าให๎ไมํมเีวลาในการนิเทศ โรงเรียนมภีารกจิคํอนข๎างมากท าให๎เป็น 

ภาระของโรงเรียนที่จะต๎องมาเตรยีมรับการนิเทศ  
  
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  วางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อโรงเรียนจะได๎เตรียมการได๎ถูกต๎อง 
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ซ้ าซ๎อนกันและจัดท าเครื่องมือนิเทศตามหลักวิชาการ และ
ช้ีแจงให๎โรงเรียนทราบ เพื่อจะได๎เก็บข๎อมูลที่ต๎องการได๎ถูกต๎อง 

   
  
  
ลงช่ือ กริษา   โพรามาต               ลงช่ือ     
        (นางกริษา     โพรามาต)                                                  (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ ) 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ                                                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 

      
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการสํงเสริมพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ 
    และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2559  -  30   กันยายน 2560   
 
1.  หลักการและเหตุผล   
                พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 48 ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัด   จัดให๎มี
ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และให๎สถานศึกษาถือวําการประกันคณุภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารที่ต๎องท าอยํางตํอเนื่อง  แลว๎รายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชน ประกอบกระทรวงศกึษาธิการ ได๎
ประกาศใช๎กฎกระทรวง  วําด๎วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553   หมวด 2 ข๎อ 
14 ก าหนดให๎สถานศึกษา จัดให๎มรีะบบการประกันคณุภาพภายใน ด๎วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา จัดให๎มีการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา จัดให๎มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดใหม๎ีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง  และในปัจจุบันได๎มีการมกีารปฏิรปูระบบการประเมินและการประกันคณุภาพการศึกษาให๎มคีวามสอดคล๎องกัน
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ลดการจัดท าเอกสาร ปรับกระบวนการที่สร๎างภาระ ปรับ
มาตรฐานของผู๎ประเมิน ดังนั้นเพือ่ให๎การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรปู
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประเมินแบบใหมํ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา จึงมี
ความจ าเป็นจะต๎องพัฒนาระบบงานประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาเพื่อชํวยเหลือ ติดตาม สร๎างความเข๎มแข็ง และ
เตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและเป็นปจัจุบัน จึงจัดท าโครงการนี ้
 

2.  วัตถุประสงค ์   
  2.1 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ให๎เข๎มแข็ง และมีประสทิธิภาพ 
     2.2 เพื่อนิเทศติดตาม การด าเนินการประกันคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

2.3 เพื่อพัฒนาระบบข๎อมลูสารสนเทศระบบประกันคณุภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีให๎มีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเปน็ข๎อ ๆ ) 
           1) ประชุมผู๎รับผิดชอบและผูจ๎ัดท ารายงานการประเมินตนเอง จ านวน  90 คน 
           2) นิเทศ ติดตามการด าเนินการคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน  61 โรงเรียน 
           3) รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 61 โรงเรียน 
     3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ )  
           1)  ผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหมํ 
           2) นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
           3) สรุปรายงานข๎อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 3 =         51,900  บาท 
 งปม.อนุมัติ       51,900  บาท 
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3.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป. 

ท่ีต๎องการด าเนินการ) 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

จัดท าคํูมือแนวทางการประเมินคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 70 เลํม 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
1.1 วิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพแนวใหมํ 
1.2 จัดท าเอกสารแนวทาง/เกณฑ์/เครื่องมือและวิธีการด าเนินการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา/แนวทางการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
1.3 สถานศึกษาได๎รับเอกสารเพื่อใช๎เป็นแนวทางการด าเนินการและปรับ
มาตรฐานการศึกษา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
2.1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2.2  ประสานผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน วิทยากร/ผู๎เข๎ารํวมประชุม/สถานท่ี/อาหาร
กลางวัน อาหารวําง 
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.4 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง 
 2.5 สรุปรายงานการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
นิเทศ ก ากับติดตามการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช๎ในการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศไว๎ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1 จัดท าเอกสารการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/ผู๎ทรงคุณวุฒิในการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.3 ด าเนินการ นิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3.4 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ต.ค. 59 – ม.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย. – ส.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย. – ก.ย. 60 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 

จัดท าคํูมือแนวทางการประเมินคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 

 
 

 
 

 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อสรา๎งความร๎ูความเขา๎ใจ
ในการด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพ จ านวน  2 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน 

2.1 คําวัสดุ จ านวน 1,000 บาท 
2.3 คําอาหารกลางวัน อาหารวําง จ านวน 45  คน 2 วัน   

คนละ 200 บาท/วัน  เป็นเงิน 18,000 บาท 

 
 

 
 
 
 

18,000 

 
 
 

1,000 
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ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

3 นิเทศ ติดตามการน าระบบการประกันคุณภาพไปใช๎ในการ
บริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให๎ได๎คุณภาพตามมร
ฐาน และติดตามความกา๎วหน๎าของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามคําเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 

3.1 จัดท าเคร่ืองมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน  จ านวน  60 ชุด ๆ ละ 65 บาท 
จ านวน 3,900 บาท  

3.2 คําพาหนะในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม    

 
 
 
 
 
 
 

3,900 
29,000  

 

 รวมทั้งสิ้น  50,900 1,000 51,900 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1.  ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการติดตาม 
ตรวจสอบ 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม  

1. ร๎อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

การนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม  

3.ร๎อยละของโรงเรียนที่จัดท ารายงานประจ าปี การติดตาม ตรวจสอบ แบบติดตาม ตรวจสอบ 
 

7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
7.1  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.2  สถานศึกษาได๎รับการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง  น าผลการตดิตาม  

           ตรวจสอบและประเมินผล ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
7.3  สถานศึกษาได๎แลกเปลีย่นเรยีนรู๎แนวปฏิบตัิที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
          ทักษะความสามารถของผู๎ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ระบบการปฏิรูประบบการประเมนิและการประกันคณุภาพการศึกษา 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          การสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจในเรื่องระบบการประเมินและการประกันคณุภาพการศึกษา   การให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
    ลงช่ือ     ดวงแก๎ว  โพธ์ิอ๎น                                        ลงช่ือ  
            (นางดวงแก๎ว   โพธ์ิอ๎น)                                            ( นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
         ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                     รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 

 
                                     (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    สภานักเรยีนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2560  
แผนงาน       พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 9 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริพร  ขุนภักด ี   
ลักษณะโครงการ :         โครงการตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  :   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนไทยเป็นพลังส าคญัของชาติ เป็นความหวังของแผํนดินในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศให๎เจริญงอกงาม เทียบเทํา
อารยประเทศ  ดังนั้น  เยาวชนควรไดร๎ับการเรียนรู๎ในบทบาทหน๎าท่ีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอยําง
เต็มศักยภาพ ให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมของสังคม รํวมรณรงคเ์กี่ยวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร เพื่อการเรียนรู๎
และพัฒนาสังคม โดยใช๎หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร๎างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันตสิุขในสังคมตั้งแตํ
สังคมระดับเล็ก  สังคมในโรงเรียน ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงสังคมใหญํระดับประเทศและพร๎อมที่จะเข๎าสูํเวทีประชาคม
อาเซียนในอนาคต 
           กิจกรรมสภานักเรียน จึงเป็นกลไกส าคญัอยํางยิ่งที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนใหเ๎ป็น
สังคมประชาธิปไตย ผํานกระบวนการท ากิจกรรมอยํางมีคณุคําและสร๎างสรรค์และลงมือปฏิบตัิงานอยาํงจริงจัง  เพื่อให๎
นักเรียน มีความตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  มีความรู๎ ความเข๎าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  สํงเสริมการเลือกตั้งท่ีบรสิุทธ์ิยุติธรรม  และตํอต๎านการซื้อสิทธ์ิขายเสียงโดยสํงเสริมให๎
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสภานักเรยีนในทุกโรงเรียนใหม๎ีความเขม๎แขง็ ยั่งยืนและพร๎อมท่ีจะพัฒนาไปสูกํารเป็นโรงเรียน
ต๎นแบบสภานักเรยีนในอนาคต   
 

2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเป็นเวทีให๎นักเรียนได๎แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณต์ามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและพัฒนา
กิจกรรมน าไปสูํการเป็นโรงเรียนตน๎แบบสภานักเรียนตํอไป 
     2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย คํานิยมหลัก 12 ประการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในกิจกรรมสภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข สํงเสริมการเลือกตั้งท่ี
บริสุทธ์ิยุติธรรมและตํอต๎านการซือ้สิทธ์ิขายเสยีง 
     3. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสภานักเรยีนโดยพัฒนาให๎ครูที่รับผดิชอบงานสภานักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
กระบวนการท างานของสภานักเรยีนและสํงเสริมการด าเนินงานสภานักเรียนในโรงเรียนอยาํงมีประสทิธิภาพและตํอเนื่อง 
   

3. เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ  
    1. โรงเรียนเป้าหมาย           จ านวน       61 โรงเรียน 
    2. ครูที่ปรึกษากิจกรรม                        จ านวน       61 คน 
    3. นักเรียน          จ านวน     183 คน 
        รวมทั้งสิ้น          จ านวน     244 คน 
    4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน  
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =          9,000  บาท 
คร้ังท่ี 3 =         55,000  บาท 
งปม.อนุมัติ        64,000  บาท 
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    เชิงคุณภาพ   
                1.  สภานักเรียนทุกโรงเรียนรํวมท าหน๎าที่สบืสานความรู๎  ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ และ
คํานิยมหลัก 12 ประการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ๎มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การ
แก๎ปัญหายาเสพตดิ และอบายมุข การใช๎ความรุนแรง รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน  เปน็ผู๎น าในการริเริม่สร๎างสรรค์ เพื่อให๎นักเรียนท่ัวไปได๎ปฏิบัติกิจกรรมชํวยเหลือหรือการบ าเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอสังคม 
                2.  สภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข๎มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนาไปสูํการเป็นโรงเรยีนต๎นแบบสภานักเรียน 
      (4) กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
5 
 

ประชุมคณะท างานและวิทยากร 
-จัดประชุมคณะท างานและผู๎เกี่ยวข๎อง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 
-แจ๎งสถานศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
-ประเมินผล สรุปและรายงานผล 
ประกวดผลงานและคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน 
-แจ๎งสถานศึกษาสํงผลงานเข๎าประกวด 
-แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
-ด าเนินการประกวดและตัดสินจากข๎อมูลเชิงประจักษ์ในการลงพื้นท่ีจริง 
-มอบเกียรติบัตรยกยํองชมเชย 
ติดตามผลการด าเนินงานสภานักเรียน 
สรุป และรายงานผล 
-จัดท าแบบประเมินผล 
-รวบรวมสรุปและรายงานผล 

มิถุนายน 2560 
 

มิถุนายน 2560 
 
 
 

มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2560 
กันยายน 2560 

ศิริพร  ขุนภักดี 
 
 
 

 
   (5) รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

ท่ี กิจกรรม เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะท างานและวิทยากร 
-คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บ. 15 คน  
-คําอาหารวําง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บ. 15 คน 

- 
- 
- 

2,550 
1,500 
1,050 

- 
- 
- 

2,550 
1,500 
1,050 

2 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 1 วัน  
-คําอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 บ. 244 คน 
-คําอาหารวําง 2 มื้อๆ ละ 5 บาท  244 คน 
-คําอาหารกลางวันวิทยากร คณะท างาน 1 มื้อๆ ละ 100 บ.5 คน 
-คําอาหารวํางวิทยากร คณะท างาน  2 มื้อๆ ละ 35 บาท 5 คน 
-คําสถานท่ี 2,000 บ. 
-คําวิทยากร 7 ชม.ๆ ละ ๖00 บ. จ านวน 2 คน 
-คําวสัดุ 

8,400 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8,400 

46,030 
24,400 
17,080 
1,500 
1,050 
2,000 

- 
- 

7,020 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,020 

61,450 
24,400 
17,080 
1,500 
1,050 
2,000 
8,400 
7,020 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประกวดผลงานและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 ติดตามผลการด าเนินงานสภา - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - 

รวม 8,400 48,580 7,020 64,000 
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6. การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข๎าอบรม 
 

1. การสังเกต การมีสํวนรํวม 
2. ประเมินผลงานด าเนินงาน 

 แบบประเมินผล 
 

2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีสํวนรํวมในการท า 
    กิจกรรมและไดร๎ับการพัฒนาให๎มีจิตส านึกและ 
    คํานิยมรักประชาธิปไตย 

1. การสังเกต การมีสํวนรํวม 
2. ประเมินผลงานด าเนินงาน 

 แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           1. สภานักเรียนทุกโรงเรยีนมีสํวนรํวมในการสืบสานความรู ๎ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ชํวย
เสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ๎มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การแก๎ปญัหายาเสพตดิ และ
อบายมุข การใช๎ความรุนแรง รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอคณุภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นผู๎น าใน
การริเริ่มสร๎างสรรคเ์พื่อให๎นักเรียนท่ัวไปได๎ปฏิบัติกิจกรรมชํวยเหลอืหรือการบ าเพญ็ตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
           2. มีสภานักเรียนท่ีเป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง สามารถด าเนินงานอยํางเป็นรูปธรรมในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาและพัฒนาไปสูํการเป็นโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1) การจัดกจิกรรมเป็นลักษณะการเข๎าคํายอบรมเชิงปฏิบตักิารที่มีการพักค๎างคืน ของนักเรียนตํางโรงเรยีนกันต๎อง
มีครูและพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภยัอยํางใกล๎ชิดเพื่อป้องกันปัญหาตาํงๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎ 
          2) การจัดกิจกรรมเพื่อดึงศักยภาพนักเรยีนความเป็นผู๎น า  การวางแผน การคดิ วิเคราะห์ การตัดสินใจ การท างาน
เป็นทีม ต๎องใช๎เวลาในการท ากิจกรรมจึงจะสามารถมองเห็นศักยภาพดังกลําว การจัดคํายสภานักเรียนอยํางน๎อยต๎อง 2 วัน 
      8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1) ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง วางแผนในการดูแลนักเรียนในขณะเขา๎คํายอยํางรัดกมุและปลอดภัย 
         2) ขยายวันเข๎าคํายสภานกัเรียน เป็น 2 วัน 1 คืน 
 
 
    ลงช่ือ      ศิริพร   ขุนภักดี                                  ลงช่ือ    
            (นางสาวศิริพร  ขุนภักด)ี                                (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
          นักวิชาการศึกษาช านาญการ        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
      ผู๎เสนอโครงการ               ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                          

 
                                                       (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                                                             ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ      การวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 9  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 8 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 4 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล๎อง 
   กับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์  คงทัด 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน          17 มีนาคม 2560    ถึง  30 กันยายน 2560 
  
     

1. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพความเป็นจริงของโลกและภูมิภาค และจากนโยบายรัฐบาลด๎านการวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล๎อง

กับการพัฒนางานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ แตํจากการประเมิน
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยโดยองค์กรระหวํางประเทศ พบวําประเทศไทยมีขีดความสามารถด๎านการ
พัฒนาก าลังคน การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอยูํในสภาพที่ไมนํําพอใจซึ่งขัดแย๎งกับภารกิจและจุดหมายในการ
ยกระดับขดีความสามารถของประเทศ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ Dr. James McGann ผู๎อ านวยการโครงการวิจัยเรื่อง
ดัชนีช้ีวัดคลังสมองทั่วโลก ประจ าป ี2014 (2014 Think-Tank Index Report)ของ The Lauder Institute แหํง
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ที่ได๎ใช๎ตัวช้ีวัดในการประเมินและวัดคณุภาพคลังสมองทั่วโลกมากกวํา 10 หลักเกณฑ์ พบวํา 
ประเทศไทย มีคลังสมองที่เข๎าเกณฑ์มาตรฐานสากลเพียง 8 แหํงเทํานั้น ซึ่งนับวําน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ๎านอาเซียน คือ ประเทศอนิโดนีเซีย 27 แหํง ประเทศฟิลิปปนิส์ 20 แหํง ประเทศมาเลเซยี 18 แหํง และประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามมีคลังสมอง 10 แหํง นอกจากนี้ยังพบอีกวํา ตั้งแตํปี 2007 - 2014 ประเทศไทยมีจ านวนคลังสมองคงที่ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 1) สังคมไทยยังไมไํด๎ให๎ความส าคญัมากเพยีงพอกับการคิด การวิพากษ์ วิจารณบ์นพ้ืนฐานของการใช๎
ความรู๎และงานวิจัย คนจ านวนมากไมํมีคํานยิมแหํงการแสวงหาความรู๎ 2) ขาดเงินสนับสนุน ท าให๎งานวิจัยไมมํีคุณภาพ ไมํ
สามารถศึกษาในเชิงลึกหรือลงรายละเอยีดได๎ 3) ผลงานวิจัยสํวนมาก ไมํได๎เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย และไมํได๎เชื่อมโยงกับ
การเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาการระหวํางประเทศ ท าให๎ขาดแนวความคิดใหมํๆ  ในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ีงานวิจัย
สํวนใหญํเป็นงานวิจัยเพื่อใช๎ในภาคธุรกิจ ไมไํด๎ใช๎ในภาคสาธารณะ และ4) การไมํเห็นคณุคําและความส าคญัของคลังสมอง 
ดังนั้นปัจจุบันรัฐบาลจึงให๎ความส าคัญเกี่ยวกับงานวิจัยตํางๆ อยํางมาก เนื่องจากมองวํางานวิจัยจะสามารถน าไปตํอยอดเป็น
นโยบายในระดับประเทศ และขับเคลื่อนสังคมในทุกด๎านได๎ ซึ่งจะท าให๎คุณภาพชีวิตในสังคมมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น โดยเช่ือ
วํา งานวิจัยยังเป็นเครื่องมือชํวยพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญของไทย ท าให๎ตํอยอดไปสูํการพัฒนาในด๎านตํางๆ และน าไปสูํการ
พัฒนาประเทศได ๎โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎สั่งการให๎ทุกกระทรวงเรํงรัดพัฒนาการวิจัย โดย
ก าหนดหัวข๎องานวิจัยและแนวทางประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาประเทศให๎ชัดเจน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 โรงเรยีน จ าแนกเป็นโรงเรียนใน
จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน และในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 21 
โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญํถึงใหญํพิเศษ จ านวน 20 โรงเรียน มีข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,450 คน  จ าแนกเป็น ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 1,770 คน ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบรุี จ านวน 1,680 คน มีนักเรียน จ านวน 
68,620 คน จ าแนกเป็นนักเรียนในจังหวัดนครปฐม จ านวน 35,490 คน  และนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบรุี จ านวน 
33,129 คน  ท้ังนี้จากการที่ผู๎เสนอโครงการได๎ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานดา๎นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 - 2558 พบวํา (1) ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎และทักษะด๎านทักษะชีวิตที่ถูกต๎องอยูํในระดับพอใช๎ (2) ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาดโอกาสในการแสวงหาความรู๎และทักษะด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีถูกต๎อง (3) ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือผลการวิจัยด๎านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีนําเชื่อถือน๎อยมาก และ (4) 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎และทักษะดา๎นการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน  

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =         55,500  บาท 
งปม.อนุมัติ        35,000  บาท 
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎เสนอโครงการจึงเสนอแนวทางที่สามารถพัฒนาและแก๎ปัญหาดังกลําวได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังรายละเอียดโครงการการวิจัยการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ” ที่เสนอมานี ้
 

2. วัตถุประสงค ์
   1. ศึกษาสภาพการเสรมิสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   2. ศึกษาแนวทางการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน  61 โรงเรียน 
        2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,159 คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. สภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก 
        2. แนวทางการเสรมิสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอหัวข๎อการวิจัย 17 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   
2 เสนอโครงรํางการวิจัย 17 เมษายน 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   
3 เสนอความก๎าวหน๎าการวิจัย 30 มิถุนายน 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   
4 สํงเอกสารการวิจัยฉบับสมบรูณ ์ 31 สิงหาคม 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   
5 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ 30 กันยายน 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินสนับสนุน

จาก สพฐ. 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. เสนอหัวข๎อการวิจัย       
2. เสนอโครงรํางการวิจัย 

- คํากระดาษ  2 รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 
   

240 
 

240 
 

240 
 

240 
3. เสนอความก๎าวหน๎าการวิจัย 

1. คําเครื่องมือวิจัย  1,159  ชุด เป็นเงิน 
2. คําท าเลํมรายงาน 5  เลํมๆ  เป็นเงิน 
 

   
11,590 

500 

12,090 12,090 12,090 

4. 
 
 
 

สํงเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
1. คําเดินทางเก็บข๎อมูล  เป็นเงิน 
2. คําเบี้ยเลี้ยง   เป็นเงิน 
3. คํากระดาษ  10 รีมๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 
4. คําท าเลํม 10  เลํมๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 

  
27,790 
7,200 

 
2,500 

 
 
 

1,200 
 

38,690 38,690 38,690 

5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
1. คําเดินทาง 2 คน  เป็นเงิน 
2. คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  2 คน   เป็นเงิน 

  
4,000 
480 

 4,480 4,480 4,480 

รวม - 41,970 13,530 55,500 55,500 55,500 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. สภาพการเสรมิสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา สอบถาม - แบบสอบถาม 
2. แนวทางการเสริมสรา๎งทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา สนทนากลุํม - แบบบันทึกสนทนากลุํม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบสภาพการเสริมสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา 
2. มีแนวทางการเสรมิสร๎างทักษะชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

   ลงช่ือ    อดิศักดิ์    คงทัด    ลงช่ือ 
           (นายอดิศักดิ์   คงทัด)                                           (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 

      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9  
                             ผู๎เสนอโครงการ                                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

                               
                           (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                       ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ         
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน  
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2560 - กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 5 วําด๎วยการ

บริหารและจดัการศึกษามาตรา 40 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน๎าที่ก ากับและสํงเสรมิสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด๎วยผู๎แทน 6 องค์กร ได๎แกํ ผู๎แทนผู๎ปกครอง   ผู๎แทนครู   ผู๎แทนองค์กรชุมชน  ผู๎แทน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผู๎แทนศิษย์เกําของสถานศึกษา  ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือผู๎แทนองค์กรศาสนา  ผู๎ทรงคณุวุฒิ   
ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 ก าหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทหน๎าท่ีการ
ก ากับและสํงเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา  14   ประการ  เพื่อให๎การด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมโีครงการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  เพื่อ
ประชุมชี้แจงบทบาทกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9  
จ านวน  61  โรงเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศกึษาได๎มีความรู๎ ความสามารถในบทบาทหน๎าท่ีของตนเองตํอสถานศึกษา 

 2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น 
 2.3 เพื่อเข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.4 เพื่อเป็นการชํวยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนนิงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ   
           ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากทุกโรงเรยีน จ านวน 61  โรงเรียน 
     3.2  เชิงคุณภาพ   
           เพื่อพัฒนาและสํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎และปฏิบตัิหน๎าที่ตามระเบียบก าหนด 

 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 

ท่ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ระบุ ว /ด / ป.  
ท่ีต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ พฤษภาคม– กันยายน     
พ.ศ. 2560 

 
2 แตํงตั้งคณะท างาน  
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
4 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  
5 3.2 ด าเนินการประชุมตามขั้นตอน  
6 ประเมินผล  
7 สรุป รายงานผล  

 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ครั้งที่ 2 =       422,700  บาท 
จัดสรรเพิ่มเติม  594,300  บาท 
งปม. รวม     1,017,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ   1,008,300   บาท  

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน 
ใช้

สอย 
ค่าวัสด ุ

รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ     
2 แตํงตั้งคณะท างาน     

3 ด าเนินงานตามโครงการ     

4 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน     

5 3.2 ด าเนินการประชุมตามขั้นตอน 1,008,300   1,008,300 

6 ประเมินผล     

 รวม    1,008,300 

 
6.  การตดิตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีความร๎ู ความสามารถ
ในบทบาทหน๎าที่ของตนเองตํอสถานศึกษา  เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให๎ยากย่ิงขึ้น 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

๒.  ร๎อยละ 8๐ ของผู๎รํวมโครงการ 1. ประเมินจากความพึง
พอใจผู๎เขา๎รํวมโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านนาพูํทุกคน  มีความรู๎ความเข๎าใจ ในบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง เป็นอยํางดี

ยิ่ง ร๎อยละ 95 
 

            
     ลงช่ือ     จิรัชยา   ฝอดสูงเนิน                                             ลงช่ือ 
              (นางจิรัชยา  ฝอดสูงเนิน)       (นายบ ารุง   เสียงเพราะดี) 
            นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร                      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                 ผู๎เสนอโครงการ        ผู๎เห็นชอบโครงการ  

 
 

                                                                         
 
 

              (นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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โครงการ                     รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ  ปี  2560  เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณ 
                                 ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ    
                                  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวิชาราลงกรณ์ บดนิทรเทพยวรางกูร 
แผนงาน           พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ๎
จุดเน้น สพฐ.            จุดเน๎นท่ี 1.ตัวช้ีวัดที่1.1และ1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร    
ลักษณะโครงการ          โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       เมษายน  2560   ถึง กันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 

หลักการและเหตุผล 
               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริยผ์ู๎ทรงคุณอันประเสริฐ 
ตลอดชํวงเวลาอันยาวนานนับแตํเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบตัิ ทรงปกครองแผํนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหํงมหานคร
ชาวสยามตลอดเวลา พระมหากรณุาธิคุณที่ทรงมีตํอพสกนิกรของพระองค์นั้นมากมายมหาศาลสุดจะพรรณนา รัชสมยัของ
พระองค์เป็นชํวงเวลาที่ประชาชนไทยและชาวโลกต๎องจารึกไว๎ในประวัติศาสตร์ 
               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให๎ความส าคญัดา๎นการพัฒนาคนด๎วย
การศึกษา เป็นอยํางมาก โดยทรงพัฒนาด๎านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรยีนมาโดยตลอด เพื่อให๎
การศึกษาแกํประชาชนอยํางท่ัวถึงแม๎แตํผู๎ที่ด๎อยโอกาส และสถานท่ีที่หํางไกลทั้งที่เป็นชาวไทยภเูขาหรือประชาชนท่ีอยูํใน
ท๎องถิ่นชายแดนหํางไกลจากการคมนาคม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์รํวมสร๎างโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน เพื่อ
สอนหนังสือให๎แกํพ่ีน๎องประชาชนเหลํานั้น  ท่ีผํานมาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน๎องน า 
“ศาสตร์ของพระราชา” แหํงองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงทราบดีวําเยาวชนในถ่ินทุรกันดารยังดอ๎ยโอกาสใน
การศึกษา โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม รับโรงเรียนมัธยมในถ่ินทุรกันดาร 6 แหํง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กํอตั้งข้ึน ไว๎ในพระบรมราชูปถัมภ ์ทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เชํน คอมพิวเตอร ์โทรทัศน์ วิดิทัศน์ 
พระราชทานค าแนะน า และสํงเสริมให๎โรงเรียนดังกลําวนั้น ด าเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แกํนักเรยีน เชํน โครงการ
อาชีพอิสระ เพื่อให๎เยาวชนให๎ความรู๎ประกอบอาชีพเลี้ยงตน และครอบครัวไดเ๎มื่อจบการศึกษา ท้ังนี้ ได๎ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน และทรงติดตามผลการศึกษา รวมทั้งโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ 
ได๎ทรงรํวมกิจกรรมของโรงเรียนตาํง ๆ อยูํเสมอ 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหนวํยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการศกึษา รู๎สึกส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุล๎นเกล๎าล๎นกระหมอํมหาที่สุดมิได๎ ด๎วยความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณจึงขอน๎อมถวายความอาลยั และ
ความจงรักภักดีน๎อมร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ ด๎วยการอญัเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสอันเกี่ยวกับ
การศึกษาและ เพื่อให๎ผู๎บรหิารสถานศึกษา ครูผูส๎อน นักเรียนไดต๎ระหนักถึงหน๎าท่ี ภารกิจส าคัญของตน และน๎อมน าใน
แนวพระราชด าริอันเกี่ยวกับการศกึษาและพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์ดา๎นภาษาไทยของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงศึกษาภาษาไทย เมื่อทรงเจริญวยัแล๎ว เมือ่ครั้งยังทรงด ารง
ต าแหนํงสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงศึกษาภาษาไทยบ๎างเล็กน๎อยจากพระอาจารย์ที่ไปถวายพระอักษร พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวอานันทมหดิล เมื่อสมเดจ็พระบรมเชษฐาธิราชเสด็จนิวัติพระนครครั้งสดุท๎าย พระองค์จึงไดท๎รงศึกษาภาษาไทย
อยํางจริงจัง เพราะทรงถือวํา ภาษาไทยเป็นภาษาที่ส าคัญท่ีสุดของไทย  ดังพระบรมราโชวาท 
 

...การสร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าทุกอยํางน้ัน                      
ต๎องเริ่มต๎นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิมกํอน เมื่อได๎ศึกษา 

ทราบชัดถึงสํวนดีสํวนเสยีแล๎ว จึงรักษาสํวนดีท่ีมีอยูํแล๎วให๎คงไว๎     
แล๎วพยายามปรับปรุงสร๎างเสรมิดว๎ยหลักวิชา อันประกอบด๎วยเหตผุล 

และความสุจริต ให๎คํอยเจริญงอกงาม มั่นคงบริบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป... 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
ครั้งที่ 2 =        97,000  บาท 
งปม. อนุมัติ      77,000  บาท 
และงปม.        118,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ      106,000  บาท   
รวมได้รับอนุมัติ 183,000  บาท      
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1  พฤศจิกายน  2528 
เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณอันหาที่สดุมไิด๎ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
และเพื่อกระตุ๎นให๎ชาวไทยทั้งชาตติระหนักถึงความส าคญัและคุณคาํของภาษาไทยรํวมใจกันใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง เพื่อ
อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวฒันธรรมที่ส าคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อท่ีใช๎ติดตํอกันและท าให๎วัฒนธรรมดา๎นอ่ืนๆ เจริญ
ขึ้น แตํละภาษามีระเบียบของตนแล๎วแตํจะตกลงกันในหมูํชนชาตินัน้ ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดคน    ท้ังชาติ และเป็น
เอกลักษณ์อยูํคูํชาติไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษา
ประจ าชาตซิึ่งทุกคนต๎องเรียนรู๎เพือ่เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช๎ภาษาไทย ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให๎สัมฤทธิ์ผลดยีิ่งข้ึน และเปดิโอกาสให๎หนํวยงาน 
สถานศึกษามสีํวนรํวมในการจัดกจิกรรมด๎านการสํงเสริมสมรรถนะด๎านภาษาไทย และเผยแพรํความรู๎ภาษาไทยรูปแบบ
ตํางๆ ไปสูํสาธารณชน ทั้งในฐานเป็นภาษาประจ าชาติและ ฐานะท่ีเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล๎อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมคีวามสามารถด๎านภาษา อํานคิดวิเคราะห์และเขียน ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรยีนรวํมกับนานาชาติ (PISA) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นควรจัดท า
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด๎านการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์ด๎วยพระองค์ทรง
มีพระมหากรณุาธิคุณตํอการศึกษา และพระอัจฉริยภาพด๎านอักษรศาสตร์และเพื่อเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยจดักิจกรรมการแขํงขันทกัษะด๎านภาษาไทย 
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะทักษะ และความสามารถดา๎นภาษาไทยของครูผูส๎อน ศึกษานิเทศก์ และผู๎เรียนรวมทั้งสร๎างขวัญ และ
ก าลังใจให๎แกํสถานศึกษาท่ีสํงเสรมิพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให๎ประสบผลส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร ด๎าน
การศึกษา และพระอัจฉรยิภาพดา๎นอักษรศาสตร์และทรงเป็นแบบอยํางแหํงการเรียนรู๎ทุกด๎านและเพือ่เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     2. เพื่อให๎เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนในชาติ น๎อมถวายความจงรักภักดีและน๎อมน าพระบรมราโชวาทเพื่อปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม 
     3. เพื่อพัฒนาสํงเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของผูเ๎รียนด๎านภาษาไทย 
     4. เพื่อเผยแพรํผลงานและกิจกรรมด๎านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2560 
     5. เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ ครูผู๎สอน ศึกษานิเทศกด์๎านภาษาไทย นักเรียน สถานศึกษา และผู๎สํงเสริมพัฒนาการเรยีน
การสอนภาษาไทยท่ีประสบผลส าเร็จ ประจ าปี 2560 
 

เป้าหมาย 
     1. ครูผู๎สอนภาษาไทยและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 
     2. .ครูผู๎สอน นักเรียนผูเ๎ข๎าแขงํขัน และครูผูฝ๎ึกสอนนักเรียนที่เขา๎แขํงขันระดับประเทศ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
     1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด จัดประกวดแขํงขันทักษะ
ความสามารถของนักเรียนในโรงเรียน  และสํงนักเรียนท่ีผํานการคดัเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ภายในวันจันทร์ที่  2  มิถุนายน  2560 
     2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนนิการแขํงขันทักษะภาษาไทย  เพือ่คัดเลือกนักเรียน/ผลงาน เข๎าแขํงขันระดับประเทศ  
โดยจดัการแขํงขันให๎ยึดหลักถึงความถูกต๎องและเทีย่งธรรมแกผํู๎เข๎าแขํงขันทุกคน 
     3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  จัดการประกวดแขํงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันเสาร์     
ที่  17  มิถุนายน  2560  โดยนักเรียน/ผลงานท่ีชนะเลิศจะเป็นตัวแทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  9  
เข๎ารํวมประกวดแขํงขันระดับประเทศ  ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ  ปี  2560   
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    4. สํงผลงานของนักเรียนท่ีไดร๎บัรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เข๎ารํวมประกวดแขํงขันโครงการรักษ์
ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ  ปี  2560  โดยผลงานท่ีสงํต๎องมีค ารับรองจากครูประจ าช้ัน หรือครูผูส๎อน  และ
ระบุช่ือ  นามสกุล  ช้ันเรยีน  ที่อยูํสถานศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดตํอได๎สะดวกให๎ชัดเจน  สํงรายช่ือและผลงานเพื่อ
เข๎าแขํงขันทุกกิจกรรมทางไปรษณยี์  ณ  สถาบันภาษาไทย  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ. 3  ช้ัน 5) กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  10300  ภายในวันท่ี  20  มิถุนายน  2560  โดยถือตราประทับไปรษณียเ์ป็นส าคญั 
     5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการคดัเลือกผลงานจากทุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
จัดการประกวดแขํงขันผลงานใหมทํุกกิจกรรม  ระหวํางวันท่ี  26 – 29  กรกฎาคม  2560 
     6. ประเด็นการแขํงขันทุกกิจกรรมให๎น าเสนอเพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 

กิจกรรมท่ีด าเนนิการ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1 เขียนเรียงความ  ประเด็น เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร”  ระดับครผูู้สอน 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

   
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 2   เขียนเรียงความ  ประเด็น เพื่อน๎อมร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร” ระดับ ป.4-6 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

 

   
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 3     เขียนเรียงความ  ประเด็น เพื่อน๎อมร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร” ระดับ ม.1-3 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

 

   
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 4     เขียนเรียงความ  ประเด็น เพื่อน๎อมร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร”  ระดับ ม.4-6 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

   
 
 
 
 
 

1,800 
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 ชื่อกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมท่ี 5   แตํงกลอนสี่  จ านวน 4 บท ประเด็น เพื่อน๎อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ระดับ ป.4 - 6 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

   
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 6  แตํงกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จ านวน 4 บท ประเด็น  
เพื่อนอ๎มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ               
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร” 
ระดับ ม.1-ม.3 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

1,000 
500 
300 

   
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 7 แตํงอินทรวิเชียรฉันท ์จ านวน  4  บท  ประเด็น  เพื่อ
น๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”  ระดับ ม.4-6 
รางวัลระดับเขตพื้นที่ จ านวน 4 รางวัล 
รางวัดชนะเลิศ เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

1,000 
500 
300 

   
 
 
 
 
 
 

1,800 
กิจกรรมท่ี 8  อํานเอาเรื่อง  ตามแนวทาง  PISA 
ระดับ  ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.1-ม.3  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.4-ม.6  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 

 
1,800 
1,800 
1,800 

   
 
 

5,400 
กิจกรรมท่ี 9  เขียนตามค าบอก 
ระดับ  ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.1-ม.3  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.4-ม.6  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 

 
1,800 
1,800 
1,800 

   
 
 

5,400 
กิจกรรมท่ี 10  คัดลายมือ  ตัวอักษร  แบบกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับ  ป.4-ป.6 รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.1-ม.3  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 
ระดับ  ม.4-ม.6  รับเงินรางวัลพร๎อมเกียรติบัตร 

 
1,800 
1,800 
1,800 

   
 
 

5,400 
กิจกรรมท่ี 11 ด าเนินกิจกรรมตามที่ สพฐ. สั่งการ  54,000 37,000 154,000 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 92,000 54,000 37,000 183,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ปฏิทินการประกวดแข่งขัน 

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 การประกวดแขํงขันระดับโรงเรียน โรงเรียน ภายในวันที่  1 มิถุนายน  2560  
2 สํงรายชื่อตัวแทนโรงเรียน ที่ สพม.9 โรงเรียน ภายในวันที่  2 มิถุนายน  2560  
3 การประกวดแขํงขันระดับ สพม.9 สพม.9 วันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560  
4 ประกาศผลการประกวดแขํงขัน สพม.9 ภายในวันที่  20 มิถุนายน 2560  
5 คัดเลือกผลงาน เหลือ 10 ผลงาน สพฐ. เดือนกรกฎาคม  2560  
6 คัดเลือกอํานเอาเร่ืองตามแนวทาง PISA 

และเขียนตามค าบอก 
 

สพฐ. 
วันที่  1  กรกฎาคม  2560 
ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม  จังหวัดปทุมธาน ี

 

7. จัดการประกวดแขํงขันระดับประเทศ สพฐ. วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม  2560  
สถานท่ีด าเนินการแข่งขัน    โรงเรียนอูํทอง  อ าเภออูทํอง  จังหวัดสพุรรณบุรี   
 
 
 
          ลงช่ือ        รุํงเรือง  สนธิเณร               ลงช่ือ  
       (นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร)                       (นายรัฐวิทย์   ทองนวรัตน์) 
           ผู๎อ านวยการกลุํมศึกษานเิทศก์ ติดตามฯ        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                        ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เห็นชอบโครงการ                    
 
 

                                                      
                                                   (นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
             ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                                                     ผู๎อนุมตัิโครงการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการสํงเสริมการเรยีนสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ 
อาเซียนประจ าปีงบประมาณ  2560 

แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 6 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย (ERIC) 
    และศึกษานิเทศก ์
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2560 
 
 

1.หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยก๎าวเข๎าสูโํลกยุคดิจิตอลอยํางเตม็ตัว ท าให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล๎วนด าเนินไปอยําง

รวดเร็ว มีการแขํงขันสูง การเขา๎ถึงแหลํงข๎อมูลปรมิาณมหาศาลผาํนโลกออนไลน์มากขึ้น สํงผลใหค๎ุณลักษณะของผูเ๎รียน
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดป๎ระกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให๎ประเทศไทยกา๎วออกจากกับดักรายได๎ปาน
กลางและก๎าวไปสูํประเทศรายไดส๎งูโดยใช๎นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
การขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการยกระดับคณุภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อ
เตรียมก าลังคนให๎พร๎อมในการเปน็กลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสูํเวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาต ิ

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถ
ในการติดตํอสื่อสารกับนานาชาตฝิึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงตํางๆด๎วยเทคโนโลยสีารสนเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษจึงเน๎นการจัดกิจกรรมที่การสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนได๎เรยีนรู๎อยํางตํอเนือ่งโดยผํานกิจกรรม
ตําง ๆทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์สมมตเิพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนใหผ๎ู๎เรยีนเรียนรูผ๎ํานการปฏิบัติจริงและ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู๎ให๎ผูเ๎รียนอยํางสูงสุดอันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความพร๎อมในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน เปลี่ยนวิธีการรับความรู๎เปลี่ยนสถานท่ีเรียนรู๎
เปลี่ยนบริบทของการเรยีนรู๎จากการเรยีนรู๎จากต าราเรียนและครูไปสูํการเรียนรูจ๎ากสถานการณ์ประสบการณ์จริงในอีก
หลายมติิและที่ส าคญัสํงเสรมิให๎ผูเ๎รียนได๎ลงมือปฏบิัติได๎ด๎วยตนเองมกีระบวนการคดิวิเคราะหเ์ชื่อมโยงองค์ความรู๎ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคญัที่จะกระตุ๎นใหผ๎ู๎เรียนเกิดการเรียนรูไ๎ดม๎ากยิ่งข้ึนและมีสวํนสํงเสรมิให๎เกิดการเรียนรู๎ทีม่ีความแตกตํางจาก
สภาพห๎องเรยีนปกตินักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรยีนรู๎ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียน จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ  2560 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูให๎ทนัสมัยและก๎าวสูํ Thailand 4.0  
    2. เพื่อให๎นักเรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรยีน  มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่จะกํอให๎เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการก๎าวเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน  
    3. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด๎านการสื่อสารภาษาตํางประเทศของนักเรยีน รู๎จักการวางแผนและน าเสนอได๎
อยํางสร๎างสรรค ์
    4. สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทัง้ในโรงเรียนและตํางโรงเรยีนโดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็น
ผู๎ให๎ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =     200,000  บาท 
งปม.อนุมัติ    200,000  บาท  
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพม.9     จ านวน  61 โรงเรียน 
        3.1.2 นักเรียนเข๎าคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎ม  จ านวน   500     คน 
        3.1.3 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จ านวน   5     ศูนย์   
        3.1.4 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ  จ านวน   100    คน 
        3.1.5 ศูนย์จัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ EBE จ านวน3 ศูนย์  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 ครูสร๎างกระบวนการเรียนรูภ๎าษาตาํงประเทศด๎วยเทคนิคและสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
        3.2.2 นักเรียนมีความใฝ่รู๎ใฝ่เรยีน  มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ในการค๎นคว๎า
ความรู๎ใหมํและมคีวามพร๎อมในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 
        3.2.3 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาตาํงประเทศรู๎จักการวางแผนและน าเสนอได๎อยํางสร๎างสรรค ์
        3.2.4 เกิดชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทั้งในโรงเรียนและตํางโรงเรียนโดยมสี านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เป็นผู๎ให๎ค าแนะน า นิเทศ ติดตาม ก ากับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศท่ีดี 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 

 

 

กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎มส าหรับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 จัดคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎ม 
1.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม –สิงหาคม 
2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

(ERIC) / ศึกษานิเทศก ์

2 กิจกรรมแขํงขันทกัษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2.2 ประชาสัมพันธก์ารแขํงขัน 
2.3 รับสมัครโรงเรียนเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน 
2.4 จัดการแขํงขันทกัษะ 
2.5 สรุปผลกิจกรรม 

มิถุนายน –  
กรกฎาคม  

2560 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
(ERIC) / ศึกษานิเทศก ์

3 กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
4.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.2 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 
4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ 
4.4 ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2560 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
(ERIC) / ศึกษานิเทศก ์

4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
2560 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
(ERIC) / ศึกษานิเทศก ์
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พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
 
 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
ที ่

 
กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษแบบเข๎มส าหรับนักเรียน ( ศูนย์ 
ERIC 5 ศูนย์ ๆ ละ 20,000 บาท) 

   100,000 
(ให๎ศูนย์ ERIC) 

2 กิจกรรมแขํงขันทกัษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา    55,000 

3 กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น
ภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE  3 ศูนย์ ๆ ละ 10,000 บาท 
(โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย/โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย/
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2) 

   30,000 
(ให๎ศูนย์ EBE) 

4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดปีงบประมาณ 
2560  จ านวน 15,000 บาท 
 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและบริหารจัดการของ
ศึกษานิเทศก์ ผู๎บริหารโครงการพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และผู๎จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ERIC  

   15,000 บาท 

 
การประเมินผล(สัมพันธก์ับตัวชีว้ัดความส าเร็จของ สพฐ. ตามที่แนบ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมคําย 
    ภาษาอังกฤษแบบเข๎มมีทักษะการใช๎ 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิด  
    ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 
    การใช๎เทคโนโลย ี
2. ร๎อยละ 70 ของนักเรียนท่ีเข๎าแขํงขันแตํละ 
    รายการไดร๎ับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแขํงขันใน 
    ระดับภาคตํอไป 
3. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษากลุํมเป้าหมายไดร๎ับ 
    การพัฒนา นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยํางเป็นระบบ 
4. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการ 
    การเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษโดย 
    รูปแบบ EBE ไดร๎ับการพัฒนา 

สังเกตการรํวมกิจกรรม/ ช้ินงาน 
 
 
 
 

แขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ 
 

สอบถาม / สังเกต 
 

สอบถาม / สังเกต 

แบบสังเกต/ แบบประเมิน
ช้ินงาน / แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 
 

เกณฑ์การแขํงขัน 
 

แบบนิเทศติดตาม / แบบ
ประเมินผล 

 
 

แบบนิเทศติดตาม / แบบ
ประเมินผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครูเกิดการพัฒนาเทคนิคการสอนและเกดินวัตกรรม (Best Practice) 
นักเรียนมีความใฝรู่๎ใฝ่เรียน  มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาตาํงประเทศซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ในการ 
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ค๎นคว๎าความรู๎ใหมํและมีความพรอ๎มในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 
2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศรู๎จักการวางแผนและน าเสนอได๎อยําง 

สร๎างสรรค ์
 

3. เกิดชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทั้งในโรงเรียนและตํางโรงเรียนโดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นผู๎ให๎ค าแนะน า นิเทศ ติดตาม ก ากับการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตํางประเทศท่ีดี 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
  1.การจัดกิจกรรมไมไํด๎รบัความรํวมมือจากกลุมํเป้าหมายเทําที่ควร 
  2.การจัดกิจกรรมขาดการประสานงานและการประชาสมัพันธ์ให๎ทุกฝ่ายรับทราบ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1.สร๎างความตระหนักให๎กับกลุํมเป้าหมายถึงความส าคัญของการจดักิจกรรม 
  2.จัดการประชุมช้ีแจง ก าหนดปฏทิินงาน รูปแบบการด าเนินงาน และผูร๎ับผดิชอบท่ีชัดเจน 

 

 

ลงช่ือ                 ลงช่ือ 

        (นายประเสริฐ  สุนทรเนตร)                               นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน ์
ผู๎อ านวยการโรงเรยีนกรรณสูตศึกษาลัย                      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 ผู๎เสนอโครงการ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                                       
 
 

        
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
           ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.  หลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับนโยบาย   สพฐ. ข๎อ 4 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 2  
ลักษณะโครงการ     ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกริษา   โพรามาต 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม – กันยายน 2560 

 
1. หลักการและเหตุผล 

     การเสริมสร๎างสมรรถนะด๎านการฟัง การพูด การอําน การเขียนและความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษของคนไทย ให๎ก๎าวหน๎าทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็น
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต๎องเรํงด าเนินการให๎เกดิผลโดยเร็วรัฐบาลไทยได๎ตระหนกัและเห็นความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษ  เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีศักยภาพ  สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ในช้ันเรยีนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  ตระหนักถึงความส าคญัจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ  2560  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพครู และผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องให๎มีใน
การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน๎นการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพื่อพัฒนาครู 
     2.2 เพื่อพัฒนานักเรียน 
     2.3 เพื่อนิเทศ ก ากับและติดตาม ด าเนินงาน กิจกรรมสํงเสริมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
     2.4 เพื่อสํงเสริมการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ EP,MEP และ EBE  
     2.5 เพื่อพัฒนาประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
     2.6 เพื่อเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย                      
       

3. เป้าหมาย 
      จัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรยีน เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ท่ี โรงเรียน จังหวัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎Boot Camp 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 30,000 
2 โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี 30,000 
3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 30,000 
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 30,000 
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 30,000 

รวมงบประมาณ 150,000 
 

 
 
 

ใช้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
ครั้งท่ี 2          150,000  บาท 
ได้รับอนุมัต ิ     150,000  บาท  
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4. การด าเนินกิจกรรม 
       4.1 โครงการพัฒนาครู  
 

กระบวนการพัฒนา การด าเนินงานในสํวนกลาง 
โครงการพัฒนาครู 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์พัฒนาการเรยีน 

   การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา 
2. พัฒนาครูต๎นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
   ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
3. จัดท าและเผยแพรํคํูมอืการสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤ    
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4.2 โครงการพัฒนานักเรียน 

4.3 โครงการนิเทศ ก ากับและติดตาม ด าเนินงาน กิจกรรมสํงเสริมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.4 โครงการสํงเสริมการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบ EP,MEP และ EBE 
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ลงช่ือ กริษา   โพรามาต               ลงช่ือ     
        (นางกริษา     โพรามาต)                                                  (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ ) 
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ                                                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 

      
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 

  
4.5 โครงการเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย 

4.6 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมภิาค (Education Hub) 
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ชื่อโครงการ    การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณติ) 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ. ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู๎ 
จุดเน้น สพฐ.      จุดเน๎นท่ี 1 ตัวช้ีวัดที ่1.1 และ 1.2 
ลักษณะโครงการ    ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนราชินีบูรณะ  
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน – กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
เนื่องด๎วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนดา๎นการคิด

ค านวณ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชา) ได๎แกํ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การ
ทํองสูตรคณู และการคิดเลขเร็ว ให๎ผู๎เรยีนสามารถคดิค านวณได๎ถูกต๎อง แมํนย าและรวดเร็ว  
           ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณติ) เผยแพรํให๎กับโรงเรียนทั้ง 61 โรงเรียนได๎น าไปพัฒนาผู๎เรยีนด๎านการคิดค านวณ  

 

2. วัตถุประสงค์    
    เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดยี (เวทคณิต) ให๎กับครูคณิตศาสตร์  
 

3.  เป้าหมาย    
    3.1  เชิงปริมาณ   
          ครูคณิตศาสตรจ์ านวน 61 โรงเรียน  
    3.2  เชิงคุณภาพ   
          1.  ครูคณิตศาสตร์และศกึษานิเทศก ์มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณติ) 
          2. ครูคณิตศาสตรส์ามารถน าเทคนิคการคดิเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณติ) ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป. 

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.1 ประชุมคณะท างานวางแผนจัดท าเอกสาร 
   1.2 จัดท าเอกสารต๎นฉบับ 
   1.3 จัดจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร  77 เลํม ๆ ละ 100 บาท 
   1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2. สรุปรายงานผล 

มิถุนายน  2560 
 
 
 
 

กรกฎาคม  2560 
สิงหาคม  2560 

นางวัชรินทร์ 
เกษร์สุวรรณ์ 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ     

ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

 1.1 คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       35,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ     35,000   บาท  
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ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
       จ านวน 77 คนๆละ 200 บาท  เงิน 1๕,๔00 บาท   
 1.2 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 1 วันๆเงิน 7,200 บาท 
1.3 คําจัดจ๎างท าเอกสารประกอบการประชุมฯ  
     จ านวน 77 เลํมๆละ 100 บาท เงิน 7,700 บาท   
1.4 คําจ๎างท าไวนิล 
1.5 คําหมึก 4 ขวดๆละ 200 บาท เงิน 800 บาท 
1.6 คํากระดาษโฟโต๎ 3 รีมๆละ 300 บาท เงิน 900 บาท 
1.7 คําเข๎าเลํมรายงานผล 5 เลํมๆละ 200 บาท เงิน 1,000 บาท 

 
7,200 

 
 
 
 
 

15,400 
 
 

 7,700 
 2,000  

 
 

1,000 

 
 
 
 
 

 800 
 900 

 

15,400 
7,200 

 
 7,700 
 2,000 
   800 
   900 
 1,000 

รวมท้ังสิ้น 7,200 26,100 1,700 35,000 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ครูมีความร๎ูความเข๎าใจการใช๎เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) การทดสอบ -แบบทดสอบ 
2. ครูคณิตศาสตร์สามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
    ไปใช๎ในการจัดการเรียนร๎ู  

การสอบถาม 
การนิเทศติดตาม 

-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกนิเทศติดตาม 

 
7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 ครูสามารถน าเทคนคิการคดิเลขเรว็ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็วให๎แกํนักเรียนได๎ 
 
8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      ครูขาดทักษะในการน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณติไปใช๎ในการจัดการเรยีนรู๎ 
  
 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) และมีการติดตาม      อยํางตํอเนื่อง 
 
 
ลงช่ือ      ลงช่ือ 
             (นายสุริยา ชิณณะพงศ)์                                        (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
       ผู๎อ านวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ               รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                    
                 (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
             ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  สํงเสริมนิสยัรักการอําน  
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.  การปฏิรปูการศึกษาของ สพฐ. 
สอดคล้องกับนโยบาย   สพฐ. ข๎อ 4 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 2  
ลักษณะโครงการ     ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม – กันยายน 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพคน ผลผลติผู๎จบการศึกษาภาค
บังคับ กิจกรรมหลักการจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2          170,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ      110,000  บาท  
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     จัดสรรโครงการสํงเสริมนสิัยรกัการอําน  โรงเรยีนห๎องสมดุมีชีวิตต๎นแบบ 

ที ่ โรงเรียน จังหวัด งบประมาณ 
1 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ ์ นครปฐม 30,000 
2 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 30,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 
 
 

                 จัดสรรโครงการสํงเสริมนสิัยรักการอําน  โรงเรียนเครอืขํายห๎องสมุด  
ที ่ โรงเรียน จังหวัด งบประมาณ 
1 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 10,000 
2 หนองหญ๎าไซวิทยา สุพรรณบุรี 10,000 
3 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 10,000 
4 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 10,000 
5 ก าแพงแสนวทิยา นครปฐม 10,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 
 
 

 
ลงช่ือ           รุํงเรือง   สนธิเณร   ลงช่ือ              
             (นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)                                        (นายรัฐวิทย ์ ทองนวรัตน์) 
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกลุํมนเิทศ ติดตามฯ      ต าแหนํง รอง ผอ.สพม.9  
                   ผู๎เสนอโครงการ                                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

                                                                
                                                       (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 

                      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 
                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ช่ือโครงการ   การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active  Learnning) การเรียนรู ้
                                ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 1 ตัวช้ีวัดที ่1.1 และ1.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2560 
งบประมาณด าเนินการ 47,000.บาท    
 
1.  หลักการและเหตผุล  /ที่มาของโครงการ 

เนื่องด๎วย กระทรวงศึกษาธิการไดก๎ าหนดจุดเน๎นเชิงนโยบายทีส่อดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านที่ 1 (ด๎านความ
มั่นคง) แนวทางหลักข๎อ 1.1 ก าหนดให๎โครงการการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเน๎นเชิงนโยบายและโครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการให๎
เป็นไปตามนโยบายและโครงการส าคัญเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม  2560 ที่ทรงมีพระราชด ารสัแสดง
ความหํวงใยการเรียนการสอนวิชาประวัตศาสตร์ชาติไทย 

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และเพื่อเตรยีมจดักิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ๎าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการนีข้ึ้น  

 
2.  วัตถุประสงค์    
 1. เพื่อให๎ครูผู๎สอนสาระประวตัิศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือครผูู๎น า
กิจกรรมเสริมหลักสตูร มรีูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ประวตัิศาสตร์ชาตไิทยท่ีเสริมสรา๎งทักษะการคิด 
วิเคราะห์ โดยผู๎เรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ผํานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบActive Learning และครผููส๎อนเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับรูปแบบการสอนของตนตํอไป 
 2. เพื่อขบัเคลื่อนให๎โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม “การ
เสรมิสร๎างทักษะการคดิวิเคราะหผ์าํนกิจกรรม(Active Learning) การเรยีนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 
 
3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ   
        1. ครูสอนสาระประวัติศาสตร์ จ านวน  61 คน   
                 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาตไิทยตามแนวทางกิจกรรม “การเสริมสร๎างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย” จ านวน 61 โรงเรียน  
 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
        1. ครูผู๎สอนสาระประวัตศิาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือครผูู๎น า
กิจกรรมเสริมหลักสตูร มรีูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ประวตัิศาสตร์ชาตไิทยท่ีเสริมสรา๎งทักษะการคิด 
วิเคราะห์ โดยผู๎เรียนได๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ผํานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบActive Learning และครผููส๎อนเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับรูปแบบการสอนของตนตํอไป 
         2. โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรยีนรู๎ประวัติศาสตร์ชาตไิทยตามแนวทางกิจกรรม “การเสริมสร๎าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active Learning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       47,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     47,000  บาท            
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนร๎ูที่เสริมสร๎าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active  Learnning) การ
เรียนร๎ูประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท างาน 
2. จัดท าค าสั่ง 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

2.  กิจกรรมการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช๎ทกัษะทาง
ประวัติศาสตร์และแหลํงเรียนร๎ูในท๎องถิ่น      
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
5. ประชาสมัพันธก์ารประกวด 
6. ด าเนินการคัดเลือก 

สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2560 
 
 

กันยายน  2560 

นางสาวบังอร 
สันธนพิพฒัน์ 

 

5.  รายละเอยีดการใช๎จํายงบประมาณ จาก 
โดยขอถัวจํายทุกรายการ   
 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 

1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนร๎ู 
ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะหผ์ํานกิจกรรม 
(Active  Learnning) การเรียนร๎ูประวัติศาสตร์ชาติไทย 

  1.1  คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
         อัตราคนละ200 บาท 70 คน 

    1.2 คําตอบแทนวิทยากรคนละ 6 ชม.ๆละ 1200 บาท 
          จ านวน 2 คน 
    1.3    คําพาหนะวทิยากร 1,000 บาท 
    1.4    คําที่พัก               1,200 บาท 
    1.6    คําจ๎างท าเอกสาร 70 ชุดๆละ 20 บาท 
2. กิจกรรมการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช๎ทกัษะ 
ทางประวัติศาสตรแ์ละแหลํงเรียนร๎ูในท๎องถิ่น  
     2.1 คําตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 2 ชุดๆละ 5 คน 
อัตราคนละ 1500 บาท      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 

14,000 
14,400 

 
1,000 
1200 
1,400 

 
 

 

 
 
 
 

14,000 
14400 

 
1,000 
1,200 
1,400 

 
 

15,000 

 รวมทั้งสิ้น 15,000 32,000  47,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ครูมีความพึงพอใจตํอการจัดประชุมเชิงเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนร๎ู 
ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะหผ์ํานกิจกรรม
(Active  Learnning) การเรียนร๎ูประวัติศาสตร์
ชาติไทย 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวทางกิจกรรม 
“การเสริมสร๎างทกัษะการคิดวิเคราะห์ผําน
กิจกรรม(Active Learning) การเรียนร๎ู
ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 

การประเมินผลงาน/กิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม/ชิ้นงาน/ภารงาน 

 

7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู๎ที่เสรมิสร๎างทักษะการคิดวเิคราะหผ์ํานกิจกรรม (Active  Learnning) 
การเรยีนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 

8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. ครูไมํตระหนักเห็นความส าคัญการจดัการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ผํานกิจกรรม(Active  
Learnning) การเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างความตระหนักรู๎และแนวทางการจั ดการเรียนรู๎ให๎ครูผู๎สอนสาระ
ประวัติศาสตร์ 
       2. จัดกิจกรรมประกวดแขํงขัน เพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ  
 
 
 
 
                 บังอร  สันธนพิพัฒน์ 
            (นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์)                                     (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                     ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 2 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 2 การผลิตและพัฒนาคร ู     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางถนอมศรี กฤษประจันต ์
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2560 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
      ตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  และตาม
หลักเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4 /ว 7  ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให๎
ข๎าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา และเพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ และมีแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
ในการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑฯ์ ดังกลําว ก าหนดใหม๎ีการประเมิน 3 ด๎าน คือ ด๎านที่ 1  ด๎านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ด๎านท่ี 3 ด๎านความรู๎ความสามารถ และด๎านท่ี 3 ด๎านผลการปฏิบัติงาน ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ผู๎
สํงผลงาน 1 ราย จะได๎รับการประเมินจากคณะกรรมการ 2 ชุด ๆละ 3 คน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเสนอโครงการ
เพื่อรองรับการจดัสรรงบประมาณดังกลําว 
 

2.  วัตถุประสงค ์ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ หรือ ใช๎ความเรียง ก็ได๎ ) 
     1. เพื่อจัดสรรคําตอบแทนใหค๎ณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการได๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการและ
สอดคล๎องกับงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณให๎ให๎ด าเนนิการ 
     2. เพื่อให๎ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติผลงานทาง
วิชาการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได๎อยํางมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึนตํอไป 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเปน็ข๎อ ๆ ) 
           ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวทิยฐานะ จ านวน  
     3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
 3.2.1 ผู๎รับผิดชอบสามารถวางแผนการด าเนินการประชุมได๎ทันเวลา 
            3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอผลงาน สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได๎  มี
ความก๎าวหน๎ามีขวัญก าลังใจ สํงผลตํอการพัฒนาคณุภาพ ผู๎เรยีน และสามารถน านวัตกรรมที่เสนอเลือ่นวิทยฐานะมา
พัฒนางานด๎านการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1.  วางแผนจัดประชุม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
1.1   ส ารวจจ านวนผู๎เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ 
1.2   เสนอ กศจ.แตํงต้ังกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมิน ด๎านที่1 และด๎านที่ 2 
1.3   จัดสํงผลงานให๎คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด๎านที่ 3 ด๎านผลการปฏิบัติงาน 
1.4   ประสานก าหนดวันประชุมแตํละกลุํมสาระการเรียนร๎ูตามที่เสนอผลงาน 
1.5   จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่อนุมัติผลงาน 
1.6 น าผลคะแนนเข๎าเสนอ กศจ.พจิารณาอนุมัติผล 
1.7 แจ๎งผลการประเมินให๎ผู๎เสนอขอรับการประเมินทราบ 

 ถนอมศร ี

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       165,300  บาท 
งปม. อนุมัติ     165,300  บาท  
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 คําตอบแทนคณะกรรมการบุคคลภายนอก 

(จ านวน  8 กลุํมสาระ จ านวน 16 คน 
ประธานกลุํมละ 1 คน ๆละ  625  บาท  จ านวน 8 คน   
8 x 625 =5,000 บาท 
ผู๎ทรงคุณวุฒินอกสังกัด กลุํมละ 2 คนๆละ 500 บาท จ านวน 
16 คน  500 x 16 = 8,000 บาท 

 
 
 

5,000 
 

8,000 

     

2 คําอํานผลงาน ผู๎เสนอขอ 1 ราย ต๎องให๎กรรมการอํานผลงาน  
3  คน จ านวนผลงาน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ จ านวน  40 คน 
40x 3,000= 120,000 บาท 

 
 

120,000 

   

3 คําพาหนะเดินทางโดยรถยนต์สํวนตัวของกรรมการ เป็น
คําชดเชยน้ ามันกโิลเมตรละ 4 บาท  จ านวน  32    คน 

 17,100   

4 คําอาหารวําง และเคร่ืองดื่มกลุํมสาระละ 1 วัน ๆ ละ 1 วัน 
รวม 8 คร้ัง 50 x 35 x 8 วัน  

 14,000  
 

  

5 กระดาษ เอ4  80 แกรม  500 แผนํ 10 รีม ๆ ละ 120
ส าหรับจัดท าเอกสารประชุม     

  
 

1,200 
 

 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 133,000 31,100 1,200 165,300 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ร๎อยละผู๎เสนอผลงาน ผลการประเมิน คะแนนการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู๎สํงผลงาน ความพึงพอใจของผู๎ผํานเกณฑ ์ ค าสั่งให๎มีและเลื่อนวทิยฐานะ 

 

7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
      7.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความก๎าวหน๎าไดเ๎ลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ ์ว 17    
  7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแนวทาง ในการจัดท าผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหมํ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนาองค์ความรู๎ และน ามาพัฒนางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตํอไป 
 
 
 

ลงช่ือ                                        วําท่ี ร.ต.   
         (นางถนอมศรี  กฤษประจันต์)                                     (นันต์ชัย แก๎วสุวรรณ์) 
     ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบคุคล                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     
            ผู๎เสนอโครงการ                                                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                   

 
                                                                                                         

(นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                                                              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ            โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนท างานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียน 
    ฤดูร๎อน ปี 2560 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการศึกษาพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.   นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.      จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณิชาภา เนติกมลสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน  15 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดร๎ับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อ
ด าเนินการตามแผนด าเนินการชุดโครงการตามจดุเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏริูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 2 เพื่อให๎นักเรียนด๎อยโอกาสฯ สามารถน ารายได๎ไปเป็น
ทุนการศึกษา ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ฝึกวินยัความรับผิดชอบ และการตรงตํอเวลา รวมทั้งแบํงเบาภาระของ
ผู๎ปกครอง 
 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ได๎ท างานหารายได๎ในชํวงปิดภาคฤดูร๎อน ปี 2560 ดังกลําว ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการสํงเสริมให๎นักเรยีนท างานหารายได๎ในชํวงปิดภาคเรียนฤดรู๎อน ปี 
2560 โดยจัดสรรงบประมาณให๎กับสหวิทยาเขต จ านวน 8 แหํง เพื่อจัดสรรให๎กับโรงเรียนในสังกัด (ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก) รวม 34 โรงเรยีน พิจารณาคดัเลือกนักเรียนด๎อยโอกาสฯ ท างานชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน เป็นเงิน 270,000 บาท               

 

2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพือ่เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎นักเรียนน ารายได๎ไปเป็นทุนการศึกษา 
 2.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
 2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 2.4 เพื่อเป็นการเสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาและสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ในเบื้องต๎น 
 2.5 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมเีจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพสุจริต มีความสามารถและทักษะกระบวนการด๎านวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย    
   3.1  เชิงปริมาณ   
         3.1.1 สถานศึกษา จ านวน 34 แหํง 
         3.1.2 นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสังกัด ไมเํกิน 900 คน 
   3.2  เชิงคุณภาพ   
 สถานศึกษา นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสังกัดได๎รบัการสํงเสริมสนับสนนุชํวยเหลือได๎รับโอกาสทางการศกึษาอยําง
เทําเทียมกัน และทั่วถึง มีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกบัผู๎อื่นและมีเจตคติที่ดตีํออาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       270,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     270,000  บาท             
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
 
 
 
4 

แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
3.2 การสนับสนุนการมีงานท า, การฝึกอาชีพโดยสร๎างรายได๎  
     ระหวํางเรียนให๎นักเรียนในสังกัด ติดตาม ประเมินผล และสรุป 
     รายงานผล 
การด าเนินงาน 

มกราคม  2560 
 

เมษายน – พฤษภาคม 
2560 

 
 
 
 
 
 

นางณิชาภา 
เนติกมลสุข 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 
จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ให๎สหวิทยาเขต จ านวน 8 แหํง รวม 34 โรงเรียน ดังน้ี 

   
 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1. สหวิทยาเขตนเรศวร 

 - หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
 - บางแมํหม๎ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 - ตลิ่งชันวิทยา 
 - สวนแตงวทิยา 

 

 
 

10,800 
6,000 
6,600 

10,500 

 

 
 

33,900 
 

 

  2. สหวิทยาเขตทวารวด ี
      - สระยายโสมวิทยา 
      - อูํทองศึกษาลัย 
      - บรรหารแจํมใสวิทยา 5 
      - บางลี่วิทยา 
      - ดอนคาวิทยา 

 

 
6,600 
6,000 
6,000 
9,000 
6,000 

 

 
33,600 

 

  3. สหวิทยาเขตพุเตย 
      - บํอกรุวิทยา 
      - ดํานช๎างวิทยา 
      - หนองหญ๎าไซวทิยา 
      - ทุํงคลีโคกช๎างวิทยา 
      - บรรหารแจํมใสวิทยา 7 

 

 
6,600 
6,900 
6,600 
6,900 
6,900 

 

 
33,900 

   4. สหวิทยาเขตสพุรรณกัลยา 
      1. สรวงสุทธาวทิยา 
      2. สระกระโจมโสภณพิทยา 
      3. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
      4. ทุํงแฝกพทิยาคม 
      5. บรรหารแจํมใสวิทยา 6 
      6. วังหว๎าราษฎร์สามัคคี  

  
5,400 
6,000 
6,000 
5,400 
5,400 
5,400 

  
33,600 
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ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 
จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ให๎สหวิทยาเขต จ านวน 8 แหํง รวม 34 โรงเรียน ดังน้ี 

   
 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  1. สหวิทยาเขตนเรศวร 

 - หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
 - บางแมํหม๎ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 - ตลิ่งชันวิทยา 
 - สวนแตงวทิยา 

 

 
 

10,800 
6,000 
6,600 

10,500 

 

 
 

33,900 
 

 

  2. สหวิทยาเขตทวารวด ี
      - สระยายโสมวิทยา 
      - อูํทองศึกษาลัย 
      - บรรหารแจํมใสวิทยา 5 
      - บางลี่วิทยา 
      - ดอนคาวิทยา 

 

 
6,600 
6,000 
6,000 
9,000 
6,000 

 

 
33,600 

 

  3. สหวิทยาเขตพุเตย 
      - บํอกรุวิทยา 
      - ดํานช๎างวิทยา 
      - หนองหญ๎าไซวทิยา 
      - ทุํงคลีโคกช๎างวิทยา 
      - บรรหารแจํมใสวิทยา 7 

 

 
6,600 
6,900 
6,600 
6,900 
6,900 

 

 
33,900 

 จังหวัดนครปฐม 
  1. สหวิทยาเขตพิมาปฐม 
      1. แหลมบัววิทยา 
      2. โพรงมะเดื่อวิทยาคม 
      3. สระกระเทียมวิทยาคม 
      4. พระปฐมวิทยาลัย 2 

  
 

9,000 
6,900 
7,500 

10,500 

  
 

33,900 

   2. สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤด ี
      1. ศาลาตึกวิทยา 
      2. บ๎านหลวงวิทยา 
      3. พลอยจาตุรจินดา 

  
11,000 
11,400 
11,400 

  
33,900 

   3. สหวิทยาเขตวชัรีรมยา 
      1. ภัทรญาณวิทยา 
      2. อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย 
      3. ปรีดารามวิทยาคม 
      4. งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 
      5. เพิ่มวิทยา 

  
3,600 
5,400 

18,000 
3,600 
3,000 

  
33,600 

   4. สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 
      1. สถาพรวิทยา 
      2. บางเลนวิทยา 

  
19,500 
14,100 

  
33,600 

 รวมทั้งสิ้น  270,000  270,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ร๎อยละ 80 ของเด็กดอ๎ยโอกาสฯ ได๎พัฒนา 
   ทักษะอาชพี 

- การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน 

2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 34 โรงเรียน 
   มีนักเรียนด๎อยโอกาสฯได๎รับการพัฒนาดา๎น 
   การมี งานท า เพือ่สร๎างรายได๎ชํวงปิดภาคเรียน 
   ฤดูร๎อน 

- การสัมภาษณ์,แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนด๎อยโอกาสฯ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดร๎ับโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. นักเรียนด๎อยโอกาส สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน และสามารถท างานรํวมกบัผู๎อื่นได ๎
 3. นักเรียนด๎อยโอกาสฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 มีเจตคติทีด่ีตํออาชีพสุจรติ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 นักเรียนออกกลางคัน 

  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ชํวยเหลือนักเรียนขาดแคลนหลายๆชํองทาง 
  2. ใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรยีน 
 
 
    ลงช่ือ        ณิชาภา เนติกมลสุข             ลงช่ือ 
               (นางณิชาภา เนติกลมสุข)                                            (นายบ ารุง   เสียงเพราะด)ี 
          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
                  ผู๎เสนอโครงการ                                                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาความเข๎มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร  ขุนภักดี  นายศักดา จันทร์หา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์  – กันยายน 2560 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน๎าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาก าลังคน ให๎มีขีดความสามารถและ

ศักยภาพในการแขํงขันบนเวทีโลก จึงได๎จัดท าแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ.2558 – 2564) มีแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557)  ที่ให๎ความส าคญัในการพัฒนา
คนอยํางยั่งยืน  และจากแนวโนม๎การปฏิรปูการศึกษาในหลายประเทศได๎ให๎ความส าคญัอยํางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือ
ความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวําเนื้อหาตามต ารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได๎แนะน าวํา ผูเ๎รียนควรมีทักษะที่
ครอบคลมุ 3 กลุํม ได๎แกํ ทักษะพืน้ฐาน คือทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต เชํน อํานออก เขียนได๎ คดิเลขเป็น  ทักษะเพื่อ
การท างาน คือ ทักษะพื้นฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได๎แกํ เทคโนโลยสีารสนเทศ  การคิดวิเคราะห์  การคิดสร๎างสรรค์ 
การท างานเป็นทีม และการสื่อสารและทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพท่ีสนใจ   

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคณุภาพผู๎เรียน
ทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยงัได๎ตระหนักถึงความส าคัญ และเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพ ให๎ผู๎เรียนทุกระดับ
การศึกษา เพื่อให๎ผู๎เรียนรูจ๎ักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส๎นทางชีวิตในอนาคตในการวางแผนศึกษา
ตํอ หรือเข๎าสูตํลาดแรงงานได๎อยํางมีคุณภาพ  จึงได๎ด าเนินการจดัการศึกษาที่เน๎นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตามแนวทาง
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบ 1 คน : 1 สมรรถนะทางอาชีพ ส าหรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นและ
ตอนปลาย ที่ต๎องการศึกษาตํอระดับสถาบันอุดมศึกษา  และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นท่ีต๎องการศึกษาตํอเพื่อไป
ประกอบอาชีพ  รูปแบบ 1 คน 2 วุฒิ ส าหรับนักเรียนท่ีต๎องศึกษาตอํหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางตํอเนื่อง จริงจัง และเกิดประสิทธิผล บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาความเข๎มแข็งการด าเนินงาน 
แนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า ปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.1 เพื่อให๎ผู๎เรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนต๎นและตอนปลาย ไดร๎ับการสํงเสริมใหม๎ีแรงจูงใจสูํอาชีพดว๎ยการแนะ

แนวและได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 
 2.2. พัฒนาครูแนะแนวทุโรงเรยีนให๎สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตสํวนตัวและสังคม 
 2.3 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวการศกึษาและ
การมีงานท าส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ                  
        โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 61  โรงเรียน 
        ครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   จ านวน 61  คน 
        นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 68,620    คน            
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. โรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
ตามแนวทางทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
           

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       24,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     24,000  บาท  
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          2. สร๎างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เป็นเยาวชนท่ีมีพร๎อมทั้งในด๎านความรู๎และความสามารถในการด ารงชีวิต การให๎
ค าปรึกษาและแนะแนวแกํผู๎อื่น อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
          3. สามารถให๎การชํวยเหลือนักเรียนทีม่ีความเสี่ยงและมีปญัหาได๎รวดเร็วมากข้ึน ผํานทางเครือขํายนักเรยีน: เพื่อน
ที่ปรึกษา 
          4. พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนใหส๎ามารถแนะแนวการศกึษาและอาชีพอยํางเป็นระบบและเข๎มแข็ง เพื่อชํวยให๎
เด็กรู๎จักตนเอง ค๎นพบถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรยีนและอาชีพ 
          5. สถานศึกษาทุกแหํงด าเนินงานแนะแนวเพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 
 

4.  กรอบกิจกรรมและการด าเนินการ 
 4.1 เป็นลักษณะการประชุมอบรม /ประชุมปฏิบัติการ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 4.2 สํงเสริมสนับสนุน 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
(ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/บุคลากรแกนน าทางการแนะแนว) 
ใช๎แบบวัดบุคลิกภาพและความถนัดทางอาชีพ (Career 
Path), ทักษะการใช๎แบบทดสอบศักยภาพและแปรผลจาก
การประมวลผล online/offline, การให๎ค าปรึกษาเพื่อการ
เรียนตํอและการมีงานท า 

มิถุนายน2560 

 

 

18,500 นางสาวศิริพร  ขุนภักดี    
นายศักดา จันทร์หา 

2 คัดเลือกสถานศึกษาดีเดํนด๎านการแนะแนวอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาและมอบเกียรติบัติหรือรางวัลเชิดชูเกียรติ   
ระดับเขต 

กรกฎาคม 
2560 

5,500 นางสาวศิริพร  ขุนภักดี  
นายศักดา จันทร์หา 

3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ในสถานศึกษา 

สิงหาคม 
2560 

- นางสาวศิริพร  ขุนภักดี  
นายศักดา จันทร์หา 

4 ประเมินผล สรุป และรายงานผล การจัดกิจกรรม 
พัฒนาความเข๎มแข็งการแนะแนวและเสริมสร๎างทักษะชีวิต
ในโรงเรียน ของ สพม. 9 

สิงหาคม 
2560 

- นางสาวศิริพร  ขุนภักดี   
นายศักดา จันทร์หา 

 

 

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่ี รายการการใช้งบประมาณและทรพัยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/บุคลากรแกน
น าทางการแนะแนว) ใช๎แบบวัดบุคลิกภาพและ
ความถนัดทางอาชพี (Career Path), ทักษะการ
ใช๎แบบทดสอบศักยภาพและแปรผลจากการ
ประมวลผล online/offline, การให๎ค าปรึกษา
เพื่อการเรียนตํอและการมีงานท า 
 3.1 คําอาหารกลางวัน 1 มือ้  ๆละ 130 บ.     
       61 คน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7,930 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

7,930 
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ท่ี รายการการใช้งบประมาณและทรพัยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 3.2 อาหารวําง 2 มื้อ  ๆละ 35 บ. 61 คน - 4,270 - 4,270 

 3.3 คําวิทยากร 3,600 - - 3,600 

 3.4 คําพาหนะ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง - 1,000 - 1,000 

 3.5 คําวัสด ุ - - 1,700 1,700 
2. คัดเลือกสถานศึกษาดเีดํนด๎านการแนะแนวอาชพี

ระดับมัธยมศึกษาและมอบเกียรติบัติหรือรางวัล
เชิดชูเกียรติระดับเขต  
5.1 คําพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน 
5.2 คําตอบแทน  

 
 
 
- 

3,500 

 
 
 

2,000 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

2,000 
3,500 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพในสถานศึกษา 

6.1 คําพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

4. สรุป รายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,600 15,200 1,700 24,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการท่ีจา่ยจริง) 

6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอื 

ผลผลิต (Output) 
1. ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
   ได๎รับการศึกษาตํอตามความถนัดและความสนใจ 
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นค๎นพบความถนัด  
   ความสนใจและมีทัศนคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ   
3. ร๎อยละ 100 ของครูสามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงชํวยให๎ 
   เด็กรู๎จักตนเอง ค๎นพบถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้ง 
   ด๎านการเรียนและอาชพี 
4. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบงานแนะแนว 
   ได๎ตามมาตรฐานการแนะแนว 

ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานสอบถาม 

แบบประเมินมาตรฐาน 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาที่เน๎นสมรรถนะสาขา
วิชาชพี ตามแนวทางทกัษะการเรียนร๎ูในศตวรรษที่ 21 อยํางเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

 
วิเคราะห์ข๎อมูล/ 

แปลผล 

 
แบบวิเคราะห์ข๎อมลู 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนตํอสามารถ
พัฒนาความรู๎ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคตและการมีอาชีพสุจริตให๎กับนักเรียนได๎อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่อง
และเป็นรูปธรรม  
    7.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ บริหารจัดการงานแนะแนวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
         ลงช่ือ      ศักดิ์ดา จันทร์หา                                       ลงช่ือ 
        (นายศักดิ์ดา  จันทร์หา)                                            (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี)                                     
     นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
                      ผู๎เสนอโครงการ                                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

  
 
 

(นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

                                                              ผู๎อนุมัติโครงการ          
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ชื่อโครงการ   พัฒนาความเข๎มแข็งระบบการดูแลชํวยเหลือและคุม๎ครองเด็กนักเรยีนในสถานศึกษา  
แผนงาน      พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1  
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฐิติพร  หงษ์โต  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
     
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสํงผลให๎เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคสํวนและผลกระทบดังกลําว กํอให๎นักเรียนบางสํวนมีพฤติกรรมท่ีมีผลตํอการเรยีนของนักเรียน 
ดังนั้นระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู๎บริหาร และครูใหไ๎ปสูคํวามรับผดิชอบท่ีจะ
ดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยํางเป็นองค์รวม  มีการวางระบบท่ีจะสร๎างความมั่นใจวํานักเรยีนทุกคนจะไดร๎ับการดูแลอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่อง สนับสนุนใหผ๎ูท๎ี่มีสํวนเกี่ยวข๎องไดม๎ีความสัมพันธ์ท่ีใกล๎ชิดกับนักเรียน เพื่อให๎การดูแลทั้งที่บ๎าน 
โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานกันสํงเสริมให๎ความรํวมมือกันเป็นเครือขํายที่จะชํวยเฝ้าระวังดูแลบตุรหลานเป็นการ
ประสานสัมพันธร์ะหวํางโรงเรียน ชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ เพื่อให๎มีการสํงตํอและรับชํวงการแก๎ไขและสํงเสรมิการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นบุคคลที่มีความสมบรูณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปญัญา สังคม อารมณ ์และอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 

ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคญัที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงน าไปด าเนินการอยํางตํอเนื่องและจริงจังกํอให๎เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เนื่องจากระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอนชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพและมหีลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได๎และได๎ก าหนดให๎ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1. เพื่อสํงเสรมิและพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให๎เป็นระบบ เข๎มแข็งและยั่งยืน 
    2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรยีนรู๎จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต สร๎างภมูิคุ๎มกันให๎กับนักเรยีนจากภยัตําง ๆ เชํน เกม
คอมพิวเตอร์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท นักเรียนได๎รบัการดูแลอยํางทั่วถึง
และตรงตามสภาพปญัหา 
    3. เพือ่สํงเสริมให๎มสีถานศึกษาต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎และศึกษาดูงาน 
    4. เพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งของเครือขํายครูและผู๎ปกครองนักเรยีนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่จะชํวยเฝา้ระวังดูแลบุตรหลานให๎
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ์
    5. ยกระดับคณุภาพระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรยีนของสถานศกึษากลุํมเป้าหมาย 5 โรงเรียน ใหส๎ามารถด าเนินงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย   
   เชิงปริมาณ  
   1. โรงเรียนในสังกัด            จ านวน       61   โรงเรียน 
   2. โรงเรยีนเป้าหมายยกระดับคณุภาพฯ        จ านวน         5   โรงเรียน 
   3. ครูที่รับผิดชอบ                                  จ านวน       61    คน 
   4. นักเรียน                                          จ านวน  73,185  คน  
   5. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรยีน                   จ านวน       122  คน  
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       250,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     250,000  บาท        
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       เชิงคุณภาพ  : 
       1. มีข๎อมูลนักเรียนครบทุกดา๎นเพื่อใช๎ประกอบในการวางแผนและตดัสินใจในการใหค๎วามชํวยเหลือหรือสนับสนุน
นักเรียนตํอไป 
       2. นักเรียนไดร๎ับการดูแลชํวยเหลืออยํางตํอเนื่องและตรงตามสภาพ เพื่อแก๎ไขและพัฒนาให๎เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทัง้ทางรํางกาย จิตใจ มีทกัษะชีวิตที่ดีสามารถอยูํในสังคมไดอ๎ยํางมีความสุข 
       3. มีเครือขํายครูและผู๎ปกครองนักเรียนท่ีจะชํวยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให๎มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
       4. มีโรงเรียนต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ ท่ีเป็นแหลํงเรียนรูแ๎ละศึกษาดูงานอยําง
เป็นระบบ 
       5. สถานศึกษากลุมํเป้าหมาย 5 แหํง ได๎รับการพัฒนายกระดบัคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างาน พฤศจิกายน 2559 น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
 
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี 
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี 
 
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี 
 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
 
 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
 
 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
 
 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 
น.ส.ศิริพร ขุนภักดี 
น.ส.ฐิติพร หงษ์โต 

2 การพัฒนาระบบการดแูลชํวยเหลอืนักเรียน 
2.1 กิจกรรมจัดท าระบบข๎อมลูสารสนเทศและ 
      โปรแกรมคัดกรองนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเย่ียมบ๎านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมการให๎ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกํ 
      นักเรียนในโรงเรียนกลุํมเป้าหมาย 
2.4 คัดเลือกสถานศึกษาต๎นแบบระบบการ 
      ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๒.๕ ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

 
1 ต.ค. 59–30 กย. 60 
 
1 ต.ค. 59–30 กย.60 
1 ต.ค. 59–30 กย. 60 
1 ต.ค. 59–30 กย.60 
กรกฎาคม 2560 
 
1 ต.ค. 59-30 ก.ย.60 

3 การสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคม 
3.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตาม 
      แก๎ไขปญัหาพฤตกิรรมนักเรียนที่ไมํ 
      เหมาะสม (พสน.) 
3.2 คํายเสริมสร๎างทกัษะชีวิตเยาวชน สพม.9 
3.3 กิจกรรมอบรมและพัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
     เครือขํายผู๎ปกครอง 
3.4 การค๎ุมครองและพิทกัษ์สิทธิเดก็ 
     - การรับเรื่องราวร๎องทกุข์นักเรยีน 
     - การรายงานเหตุ 

 
1 ต.ค. 59-30 ก.ย.60 
 
 
1 ต.ค. 59–30 ก.ย.60 
1 ต.ค. 59–30 ก.ย. 60 
 
 
1 ต.ค. 59–30 ก.ย.60 
1 ต.ค. 59–30 ก.ย. 60 

4 สรุปผลการด าเนินงานโดยใชก๎ระบวนการวิจัยและ
รายงานผล 

กันยายน 2560 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างาน 
       - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม(มื้อละ 35บาท/คน) 
       - คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ 120 บาท/คน) 
       - คําวัสดุอุปกรณ์ 

  
1,050 
1,800 
1,000 

  
 

3,850 

2 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือ 
                นักเรยีน 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
      คดักรองนักเรยีน 
       - คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ 120 บาท/คน) 
       - คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดืม่ (มื้อละ35บาท/คน) 
       - คําตอบแทนวทิยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท) 
       - คําวัสดุอบรม 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

22,560 
13,160 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

41,320 

 

2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเปน็รายกรณ ี
      - คําพาหนะ/คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
2.3 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก ่
      นักเรยีนในโรงเรียน 
      - คําพาหนะ/คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
2.4 คัดเลอืกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแล 
      ช่วยเหลอืนักเรียน 
      - คําตอบแทนคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,500 บาท  
      - คําพาหนะ/คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

  
5,000 

 
 

5,000 
 
 

10,500 
 

2,500 

 

23,000 

 

2.5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพระบบการดูแล 
      ช่วยเหลอืนักเรียน 
      - คําอาหารพร๎อมอาหารวาํง เคร่ืองดื่ม 
        ประชุม MOU โรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน 
      - คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน) 
      - คําพาหนะ/คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงติดตาม 
        ผลการยกระดับคุณภาพ 5 โรงเรียน 

  
 

1,960 
 

3,360 
5,000 

 

10,320 

3 กิจกรรมท่ี 3  การสรา้งภูมคิุ้มกันทางสังคม     
 3.1 คํายเสริมสร๎างทักษะชีวิตเยาวชน สพม.9  

      -คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดื่ม (2 ม้ือๆ 35 บาท) 
     -คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน) 
      -คําตอบแทนวิทยากร 
      -คําวัสดุอบรม  

 
 
 

3,600 
 

 
17,780 
30,480 

 
6,100 

  
 
 
 

57,960 
 3.2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามแก๎ไข 

     ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนทีไ่มํเหมาะสม(พสน) 
     - คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดื่ม (2 ม้ือๆ 35 บาท) 
     - คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน) 
     - คําวัสดุอบรม 

 
 
 

 
 

8,890 
15,240 

 

 
 
 
 

3,300 

 
 
 
 

27,430 

 
3.3 กิจกรรมอบรม พัฒนาเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน 
      -คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดื่ม (2 ม้ือๆ 35 บาท) 

 
 

 
17,290 

 
 

 

  เงินงบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 
     -คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน) 
     -คําตอบแทนวทิยากร 
     -คําวัสดุอบรม 

7,200  
29,640 

 
 

2,000 

 
 

56,130 

 

3.4 การค๎ุมครองและพิทกัษ์สิทธิเดก็ 
     - การรับเรื่องราวร๎องทกุข์นักเรยีนและการรายงานเหตุ 
     - คําวัสด ุ
     - คําพาหนะ/คําชดเชยน้ ามันเชือ้เพลิง 

   
 

5,000 
11,140 

 
 
 

16,140 
4 สรุปผลการด าเนินงานโดยใชก๎ระบวนการวิจัยและ รายงานผล 

     -คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดื่ม (2 ม้ือๆ 35 บาท) 
     -คําอาหารประชุม/อบรม (มื้อละ120บาท/คน) 
     -คําวัสดุอบรม 
     -คําจัดท าเอกสารสรุปรายงานและเผยแพรํ 

  
1,050 
1,800 
1,000 

10,000 

  
 
 
 

13,850 
 

6. การประเมนิผล   
ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช ้

1. ร๎อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะชีวิตเพื่อสร๎าง 
    ภูมิค๎ุมกันปัญหาสังคมให๎กับผู๎เรียน 

ส ารวจข๎อมูล 
 

แบบส ารวจแบบ
ประเมินตนเอง (SAR) 

2. มีข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ถกูตอ๎ง ครบถ๎วนและคัดกรองแล๎ว  
    สามารถน าไปใช๎ในการวางแผนให๎ความชํวยเหลอืและสนับสนุน 
    นักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1. การสังเกต  
การมีสํวนรํวม 
2. ประเมินผลงาน 
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
 

3. มีโรงเรียนต๎นแบบระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง  
    ใหญํ ที่เป็นแหลํงเรียนร๎ูและศึกษาดูงาน 

ประเมินผลงานการ 
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
 

4. โรงเรียนเป้าหมาย5 แหํง ได๎รับการยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน 
    ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

ประเมินผลงานการ 
ด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข๎มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยําง
ใกล๎ชิดและทั่วถึงและพัฒนาให๎เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
      - กิจกรรมมีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหางานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ถ๎าการวางแผนและบริหาร
จัดการโครงการขาดประสิทธิภาพและไมํรัดกุม อาจสํงผลให๎กิจกรรมที่วางแผนไว๎ไมํสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์โครงการ 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - ประชุมคณะกรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิานทุกข้ันตอน 
 

 
 
 ลงช่ือ                                    ลงช่ือ 
          (นางสาวฐิติพร   หงษ์โต)                                       (นายบ ารุง   เสียงเพราะดี) 
  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาวิทยา            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
               ผู๎เสนอโครงการ                                               ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                             
                                                     (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช)      
                                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                                                   ผู๎อนุมัติโครงการ          
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ชื่อโครงการ   โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active Learning                                                                                                                               
                       เพื่อพัฒนาทักษะ ท่ีสอดคล๎องกบั  ASEAN Curriculum Sourcebook  และ Thailand 4.0   
แผนงาน      พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,2 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการอสน      
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนราชินีบูรณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   กรกฎาคม   2560  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ความส าคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในปฏิญญาชะอ า - หัว
หิน วําด๎วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009 - 2015 ซึ่งเป็นการเสริมสร๎าง ความรํวมมือด๎านการศึกษาเพื่อ
บรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบํงปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยํางยั่งยืน 
และก าหนดให๎สาขาการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งในการตอบสนองการสร๎างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเน๎นย้ าถึงความส าคัญของการศึกษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการน าอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ 

คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนจึงได๎มีข๎อตกลงในการน า ASEAN Curriculum Sourcebook ไป
ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ของแตํละประเทศ ซึ่ง ASEAN Curriculum Sourcebook เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย
ส านักงานเลขาธิการอาเซียน SEAMEO USAID  และนักการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให๎
สถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนน าไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎  ดังนั้น ASEAN Curriculum 
Sourcebook จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได๎ด าเนินโครงการพัฒนาสูํประชาคม
อาเซียน: Spirit of ASEAN เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให๎มีความพร๎อมในการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถอยูํ
รํวมกันได๎บนพื้นฐานของความแตกตํางหลากหลาย เรียนรู๎และเคารพกัน อยํางเข๎าใจในความแตกตําง และรํวมกันสร๎าง
ผลประโยชน์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อให๎เยาวชนไทยมีความรู๎ สมรรถนะ และคุณลักษณะดังกลําวจึงได๎มีการเผยแพรํ 
ASEAN Curriculum Sourcebook ส าหรับใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ส าหรับโรงเรียนทั่วประเทศ  
 โรงเรียนราชินีบูรณะ ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ ASEAN 
Curriculum Sourcebook จึงได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หนํวยการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook ท าให๎เยาวชนไทยมีความพร๎อมในการ
ด าเนินชีวิต เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ เสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนมีจิตส านึกของความ
เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองอาเซียน               
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook 
     2.  เพื่อพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ 
ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0  
    3. เพื่อให๎ครูในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎แลกเปลีย่นเรียนรู๎ และมีสํวนรํวมในการพฒันาหนํวยการเรียนรู๎ 
และกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook 
และ Thailand 4.0  
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2          100,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     100,000  บาท        
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3.  เป้าหมาย 
    3.1  ด๎านปริมาณ  
          ผู๎บริหาร ศึกษานิเทศ และครู จาก 61  โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  164  คน  
    3.2  ด๎านคุณภาพ  
          ครู มีความรู๎ความเขา๎ใจ และสามารถพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0  
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่
สอดคล๎องกับ  ASEAN Curriculum Sourcebook  
และ Thailand 4.0          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุป และรายงานผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 -2 กรกฎาคม 2560 น.ส.บังอร 
 สันธนพิพัฒน์/โรงเรียน

ราชินีบูรณะ  

 
5.  รายะเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก 

 ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนร๎ูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทกัษะที่
สอดคล๎องกับ  ASEAN Curriculum Sourcebook  และ 
Thailand 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.1 คําอาหารกลางวัน และอาหารวําง  
      - คําอาหารกลางวัน วันที่ 1 -2 ก.ค.2560 จ านวน  
2 ม้ือ ๆ ละ 130 บาท  จ านวน  164 คน รวมเงิน  
42,640 บาท 
     - คําอาหารวํางวันที่ 1 -2 ก.ค. 2560 จ านวน  4 ม้ือ                 
มื้อละ 35 บาท จ านวน 164 คน รวมเงิน  22,960 บาท 
1.2 คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท รวม เป็นเงิน  9,600 บาท  
1.3 คําห๎องพกัอัตราคนละ 600บาท/คืนจ านวน 20 คน  
เป็นเงิน 12,000 บาท  
1.4 คําจัดซ้ือวัสดุ –อุปกรณ์ เพื่อใชใ๎นการประชุม                    
จ านวน 12,800 บาท 
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42,640 
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6. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ครูสามารถออกแบบหนํวยการเรยีนรู๎ และ
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สอดคล๎องกับ ASEAN Curriculum 
Sourcebook ได๎ 

การประเมินหนํวยการเรียนรู ๎ แบบประเมินหนํวยการเรียนรู ๎

ครูมีความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ -การสังเกต 
-แบบสอบถาม 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

ครูเกิดองค์ความรู๎จากกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร๎ะหวํางกัน 

-การสัมภาษณ ์ แบบส ารวจความคิดเห็น 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ครู มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook   สูํการจดัการเรยีนรู ๎
   2. ครูสามารถพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ และกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดคล๎อง 
       กับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ Thailand 4.0 อยํางมีคุณภาพ 
   3. ครูเกิดทักษะการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning                 
   4. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ได๎ใช๎เป็นแนวทางในการน า ASEAN Curriculum Sourcebook  สูํการปฏิบัต ิ
       ในสถานศึกษา 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
    ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. ครูไมเํห็นความส าคญัในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู๎แบบ Active Learning  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    2. สร๎างความตระหนักและสรา๎งความรู๎ความเข๎าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  
         
 ลงช่ือ       ทวิช  ลักษณ์สงํา           ลงช่ือ 
           ( นายทวิช  ลักษณ์สงํา )                                               (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน)์ 
           ครู โรงเรียนราชินีบูรนะ                   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
               ผู๎เสนอโครงการ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 

    
 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 

 ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผู๎อนุมัติโครงการ 
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โครงการ     พัฒนาคุณภาพโรงเรยีนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูสํากล ปี 2560 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1,2 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 2 การผลิตและพัฒนาคร ู  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายธวัช  หมอยาด ี
ลักษณะของโครงการ         โครงการตํอเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ     24 มีนาคม  -  25 สิงหาคม  2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
              โรงเรยีนในฝันเป็นโรงเรียนท่ีมุํงจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพได๎มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น เป็นท่ียอมรับของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎ ตลอดชีวิตให๎กับชุมชนและ
สังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผู๎บริหารที่มีวสิัยทัศน์และมีความเช่ียวชาญ เป็นโรงเรยีนต๎นแบบในด๎านการ
พัฒนาให๎กับโรงเรียนอื่นได๎ โดยการใช๎การบริหารจัดการแนวใหมํที่มุงํพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด๎าน ทั้งด๎านวิชาการ 
กระบวนการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน และการน าเครือขํายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช๎ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนรู๎ และการบริหารจดัการ โดยมุํงหวังให๎เด็กไทยเป็นคนดี มีคณุภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยูํ
ในสังคมได๎อยาํงมีความสุข โครงการโรงเรียนในฝัน นับเป็นนโยบายส าคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของ
ชาติให๎มีคุณภาพ ในการด าเนินงานโครงการจะต๎องมีการพัฒนาอยาํงสม่ าเสมอและตํอเนื่องตลอดไปเพื่อความยั่งยืน โดย
มุํงเน๎นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ใหส๎อดคลอ๎งกับวิทยาการสมัยใหมํ การเรียนรู๎ในทศวรรษท่ี 21 
ผู๎เรยีนได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะ มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมตอ๎งการ  การสร๎างเสรมิศักยภาพของครูให๎เป็นมืออาชีพ 
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา  ของโรงเรียน  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารมาจัดกระบวนการเรียนรู๎ และบริหารจัดการใหเ๎กิดประโยชน์สูงสุด   

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได๎จัดท าโครงการการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนในฝันเพื่อความ
ยั่งยืนสูํสากล ข้ึน 
           

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนสูสํากล 
     2.2  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศกัยภาพในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล๎องตามเป้าหมายและภาพส าเร็จของ
โรงเรียนในฝัน 
     2.3  เพื่อสนับสนุนให๎โรงเรียนในฝันไดส๎ร๎างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล๎องกับบริบท และเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน 
ในฝัน  
               

3. เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

 1.  โรงเรียนในฝัน  21 โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนอยํางมีคุณภาพ  
                 2.  โรงเรียนในฝัน  21 โรงเรียนมผีลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศเป็นแบบอยํางได๎ 
          เชิงคุณภาพ 
                1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ีด ี
                 2.  ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการด ารงชีวิตได๎ 
                     ตามศักยภาพ 
                 3.  ครูมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     และการสื่อสารในการจัดการเรยีนรู๎ 
                 4. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในฝันสูํความยั่งยืน                     
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       630,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     630,000  บาท        
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.gotoknow.org/posts/tags/โรงเรียนในฝัน
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในฝัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 21  โรงเรียน 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรมที่ 1   การสํงเสริม/พัฒนา/คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียน
ในฝัน จ านวน 21 โรงเรียน  
1.การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
2. การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับจังหวัด 
3. การคัดเลือกนวัตกรรม ระดับภาค 

  
 
 
 
 

  

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนางานตามนโยบายและพัฒนาผลงาน/
นวัตกรรมให๎ไปสูํการปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practice) 
3.1 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานตามนโยบายและ
ผลงาน/นวัตกรรมการเรียนร๎ู  จ านวน 21 โรงเรียน ๆ ละ 
30,000 บาท เป็นเงิน  

  
 
 
 

630,000 

 630,000 

รวมทั้งสิ้น  630,000  630,000 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 1  การสํงเสริม/พัฒนา/คัดเลือกนวัตกรรม

โรงเรียนในฝัน  
1.1 แจ๎งรายละเอียดในการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนในฝัน 
     สูํมาตรฐานสากลอยํางย่ังยืน 
1.2 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนานวตักรรมโรงเรียนในฝัน 
 
1.3 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับเขตพื้นที ่
     การศึกษา 
1.4 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับจังหวัด 
 
1.5 คัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝันระดับภาค 
 
1.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมระดับ 
     เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

24 มีนาคม 2560 
 

24 มีนาคม - 31 
กรกฎาคม 2560 

12-16 มิถุนายน 2560 
 

26-30  มิถุนายน 
2560 

17 กรกฎาคม-18  
สิงหาคม 2560 

21-25  สิงหาคม 2560 
 

นายธวัช หมอยาด ี
กลุํมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
สพม.เขต 9 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานตามนโยบายและพัฒนา
ผลงาน/นวัตกรรมการเรียนร๎ูไปสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 
2.1 โรงเรียนจัดท าแผนและสํงแผนการพัฒนาผลงาน/        
     นวัตกรรมที่จะน าไปสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและให๎ความ 
     เห็นชอบ 
2.3 จัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียนในฝัน โรงเรียนละ 
     30,000 บาท 
2.4 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผลงานฯ 
 
2.5 โรงเรียนรายงานผลการด าเนนิงานงานฯ 

 
 
 
27-31  มีนาคม 2560 

 
3-7 เมษายน 2560 

 
27-31  มีนาคม 2560 

 
27 มีนาคม –11 

สิงหาคม 60 
21-25  สิงหาคม 2560 

 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11


 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

 

109 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช ้
1. ร๎อยละของโรงเรียนในฝันได๎รับปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 
   คุณภาพ 
2. ร๎อยละของครูโรงเรียนในฝัน ได๎รับการยกระดับคุณภาพ 
   โรงเรียนในฝันสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ร๎อยละของโรงเรียนในฝันมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 

ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

1. แบบสอบถาม 
 
2. แบบสอบถาม 
 
3. แบบส ารวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการในโรงเรียนทีด่ี 
   2.  ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการด ารงชีวิตไดต๎ามศักยภาพ 
   3.  ครูมีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ และพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 
   4. โรงเรยีนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรยีนรู๎และการบริหารจัดการให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู๎เรยีน 
   5. โรงเรยีนมีภาคีเครือขํายที่เขม๎แข็ง จากพลังการมสีํวนรํวมของชุมชน องค์กร หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
ลงช่ือ        ธวัช  หมอยาดี                                         ลงช่ือ     
           ( นายธวัช  หมอยาดี )    ( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ) 
      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
    ผู๎เสนอโครงการ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                     
                                  

 
                                           

                                           (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
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ชื่อโครงการ   คัดเลือกรางวัลครดูีเดํน STEM Education ประเทศไทย  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 4,5 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ      
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธารินี  งามเกตุสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2560 
 
 
1.  หลักการและเหตผุล  /ที่มาของโครงการ 
 สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ด าเนิน
โครงการเชิดชูเกียรติครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให๎รางวัลครูดีเดํน STEM Education ประเทศไทย 
(Thailand STEM Education Teacher Awards) โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารับผิดชอบคัดเลือกผลงานของ
ครูผู๎สอนระดับมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สาขา ได๎แกํ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์  

 

2.  วัตถุประสงค์    
 2.1 เพื่อคัดเลือกครผูู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนตน๎ และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติครผูู๎ปฏิบตัิงานดีเดํนให๎เป็นท่ีประจักษ์แกสําธารณชน 
  2.2 เพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎ครูได๎พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และพฒันาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง 
  2.3 เพื่อเผยแพรํผลงานด๎านการพฒันาวิชาชีพครูที่เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับเพื่อนครูทั่วไป 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ   
           คัดเลือกครูผูส๎อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 3 คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 คน (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สาขา ได๎แกํเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ)  
     3.2  เชิงคุณภาพ   
           เพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติครูผูส๎อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดบัมัธยมศึกษาตอนต๎น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู๎ปฏิบตัิงานดีเดํนใหเ๎ป็นที่ประจักษ์แกสําธารณชน 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ครูผู๎สอนสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือก 
3. แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
4. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืก รอบที่ 1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด  
5. ประกาศผลการคัดเลอืก รอบที่ 1 
6. รวบรวมเอกสารหลักฐานผู๎ผํานการคัดเลือก รอบที่ 1 สํง สสวท. 

พ.ค.- มิ.ย.60 
มิ.ย.-ส.ค.60 
ส.ค.-ก.ย.60 

ก.ย.60 
 

ก.ย.60 
ก.ย.60 

ธารินี 
ธารินี 
ธารินี 
ธารินี 

 
ธารินี 
ธารินี 

 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       8,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     8,000  บาท        
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   
    
ท่ี 

ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ - - - - 
2 ครูผู๎สอนสํงผลงานเขา๎รับการคัดเลอืก - - - - 
3 แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ - - - - 
4 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก รอบท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมินท่ี

ก าหนด 1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการคัดเลือกฯ จ านวน 10  
คน ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- คําอาหารกลางวันคณะกรรมการคัดเลือก จ านวน 10 คน ๆ ละ 100 
บาท จ านวน 1 มื้อ 
- คําตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกจ านวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท 
- คําพาหนะคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

  
700 

 
1,000 

 
5,000 

 
1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
700 

 
1,000 

 
5,000 

 
1,300 

5 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 - - - - 
6 รวบรวมเอกสารหลักฐานผู๎ผาํนการคัดเลือก รอบที่ 1 สํง สสวท. - - - - 
 รวมท้ังสิ้น  8,000 - 8,000 

 

6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ร๎อยละของครูผู๎สอนวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการคัดเลือก 

ประเมินผลและคัดเลือก เกณฑ์การประเมิน 

 

7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 ข๎าราชการครผูู๎สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถใช๎รางวัลเป็นหลักฐานในการประเมิน
เพื่อการมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีขวัญและก าลังใจเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับครูผูส๎อนได๎ใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์
ผลงานท่ีดีมคีุณภาพ เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์แกํประเทศชาติ สร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํครูสะเตม็ศึกษา 
 

8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การหาผูเ๎ชี่ยวชาญ และผู๎ทรงคณุวฒุิ ในการตรวจพิจารณาผลงานวิจยั 
2. ระยะเวลาในการด าเนินงานกระช้ันชิด 
3. คณะกรรมการคัดเลือกมภีารกิจมาก 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1.  การได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 

2.  การประสานงานลํวงหน๎า 
       
      ลงช่ือ     ธารินี  งามเกตุสุข                      วําท่ี ร.ต. 
              (นางธารินี  งามเกตุสุข)                                                 (นันต์ชัย  แก๎วสุวรรณ์)  
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                    รองอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
           ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูส๎ะเต็มศึกษา (STEM Education) 
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.  หลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับนโยบาย   สพฐ. ข๎อ 4 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 2  
ลักษณะโครงการ     ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม – กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
ครั้งท่ี 2          96,000  บาท 
ครั้งท่ี 2          84,000   บาท 
ได้รับอนุมัต ิ    180,000  บาท  
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                 บังอร  สันธนพิพัฒน์ 
            (นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์)                                     (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                     ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎ารจัดการเรยีนรูส๎ะเต็มศึกษา  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่  6 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ      
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตผุล   
              ด๎วย สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ขับเคลื่อนการจดัการเรียนรู๎สะเต็มศึกษาสูสํถานศึกษาให๎ครอบคลุมทุกจังหวดั ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยจัดอบรม
ครูด๎วยระบบทางไกลผํานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV,ETV และOBEC Channel สํงสญัญาณไปยังโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให๎ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเตม็ศึกษา  ประจ าจงัหวัดนั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 นั้น มีโรงเรยีนขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู๎สะเต็มศึกษา ( STEM  Education) ปี 2559 จ านวน 10 โรงเรียนได๎แกํ 
โรงเรียนบรรหารแจมํใสวิทยา 7 โรงเรียนบ๎านหลวงวิทยา  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา โรงเรยีนสถาพรวิทยา  โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา โรงเรยีนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม โรงเรยีนบรรหารแจํมใสวิทยา 5 โรงเรยีนดอนคาวิทยา 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 สํงครูวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายสํงครู คณติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ เข๎ารับการอบรม ณ 
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให๎ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเตม็ศึกษาและให๎ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเตม็ศึกษา 
STEM  Education ประจ าจังหวัดสุพรรณบรุี และจังหวัดนครปฐม ตามล าดับคือโรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย โรงเรียน
กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรุี     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนวัดไรํขงิวิทยา                          
               ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนให๎ครูได๎จัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศกึษาสูํห๎องเรียนและมีการรํวมมือชํวยเหลือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎กัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจดัการ
เรียนรูส๎ะเต็มศึกษา  

 

2.  วัตถุประสงค์    
     2.1 เพื่อสํงเสริมให๎ครูออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเตม็ศึกษา 
     2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจดักิจกรรมเรยีนรู๎แบบสะเต็มศึกษา  
 

3.  เป้าหมาย    
    3.1  เชิงปริมาณ   
          ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและศึกษานเิทศก์ จ านวน  160 คน   
    3.2  เชิงคุณภาพ   
          1. ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศกึษา 
          2. ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       96,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     96,000  บาท        
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1. การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนร๎ู 
   การจัดการเรียนร๎ูสะเต็มศึกษา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ประชุมคณะท างาน จัดท าค าสั่ง  
    1.2 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู 
2.  กิจกรรมนิเทศติดตามและสรุปผล 
    2.1 จัดท าแบบนิเทศติดตาม 
    2.2 นิเทศติดตาม 
    2.3 สรุปผล 

สิงหาคม  2560 
 
 
 
18 สิงหาคม 2560 
กรกฎาคม-กันยายน  2560 
 
 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม  
 
 
 
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์ 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ     

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 การสัมนาและแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการจัดการเรียนร๎ูสะเต็มศึกษา  

   1.1 ประชุมปฏิบัติการสร๎างเกณฑ์ประกวดกิจกรรมการ
จัดการเรียนร๎ูสะเต็มศึกษา 

           - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเคร่ืองดื่มจ านวน  
             10 คน ๆ ละ 130 บาท 1,300 บาท 
           - คํากรอบใสํวุฒิบัตร 7 กรอบ ๆ ละ 200 บาท 

   1.2  กิจกรรมการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนร๎ู 
         - คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเคร่ืองดื่มจ านวน  

200 คน ๆ ละ 130 บาท 26,000 บาท 
 - คําตอบแทนวทิยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมง 
  อัตรา ชั่วโมงละ1,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท 
- คําพาหนะวิทยากร 3,000 บาท 
-  คํา ใช๎จํายในพิธีเปิด  3,500 บาท 
- คําตอบแทนคณะกรรมการประกวดBest Practice 
 จ านวน 5 คนๆละ 1,500  บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  

         - คําจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาและแลกเปล่ียน
เรียนร๎ู  
1.3 จัดสรรเป็นคําพาหนะและคําด าเนินการให๎กับโรงเรียน 
ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรยีนร๎ูแบบสะเต็มศึกษา 
จ านวน 13 โรงเรียน คือ ร.ร. บรรหารแจํมใสวิทยา 7, 
ร.ร. บ๎านหลวงวิทยา, ร.ร. ศาลาตึกวิทยา, ร.ร. สถาพรวทิยา,  
ร.ร. สระยายโสมวิทยา, ร.ร. อุบลรัตน์ฯนครปฐม, ร.ร.บรรหาร
แจํมใสวิทยา 5 , ร.ร. ดอนคาวิทยา, ร.ร. ตลิ่งชันวิทยา, 
ร.ร. พระปฐมวิทยาลัย 2  ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ร.ร. กาญจนา
ภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี ร.ร. วัดไรํขิงวิทยา โรงเรียนละ 
1,500 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,600 
 
 
 

7,500 

 
 
 
 

1,300 
 
 
 

26,000 
 
 

3,000 
3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,500 

 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,200 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,300 
1,400 

 
 

26,000 
 

21,600 
3,000 
3,500 

 
7,500 

12,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,500 
 รวมทั้งสิ้น 29,100 53,300 13,600 96,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ความพึงพอใจของครู สอบถาม แบบประเมินเอกสาร 
2. จ านวนกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบสะเต็มศึกษา ที่ครู
ออกแบบการเรียนร๎ู 

สอบถาม/นิเทศติดตาม -แบบสังเกต 
-แบบบันทึกนิเทศ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
    2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาใหม๎ีทักษะแก๎ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาน และทักษะชีวิต 
 

8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
    1. ครูไมํวางแผนรํวมกันในการบูรณาการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ควรแจ๎งก าหนดการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครูในโรงเรียนจดัการเรยีนรู๎แบบสะเตม็ศึกษาวางแผนรํวมกันจัดการเรียนรู๎
แบบสะเต็มศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ              ลงชื่อ 
           (นายนพดล  เด่นดวง)                                                (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม     รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
       (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ผู้เสนอโครงการ          
 
  
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  โครงการจดัการศึกษายกระดับคณุภาพของนักเรียน                                       
                                    สูํศตวรรษที่  21  เพื่อการมีงานท า 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 8 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี  3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคณุภาพ 
     และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรสา  กุนศลิา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม ํ
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  -  กันยายน  พ.ศ.2560 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎จดัท าแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ยุคใหมํ ตามแผนบรหิารจดัการศึกษาโดยยดึพื้นท่ีเป็นฐาน : การจดัการศึกษาเพื่อการ มีงานท า เน๎นการใช๎ศักยภาพของ
พื้นที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรด๎านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน๎นใหผ๎ู๎เรียนได๎ฝกึอาชีพ คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร พาณิชกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และการบริหารจัดการ และบริการ เนื่องจากโรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูํในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และ
การทํองเที่ยว การจัดกิจกรรมทีเ่กีย่วเนื่องเพื่อประกอบหลักสูตรกับหนํวยงานในจังหวัดสุพรรณบรุี และจังหวัดนครปฐมที่มี
ศูนย์กลางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และการทํองเที่ยว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงจัดโครงการจัด
การศึกษายกระดับคณุภาพของนกัเรียนสูํศตวรรษที่  ๒๑  เพื่อการมีงานท า 
 

2.  วัตถุประสงค ์   
     2.1  เพื่อจัดท าและพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท าตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบัตจิริงที่
โรงเรียนหรือท่ีบ๎าน เป็นพื้นฐานอาชีพท่ีเหมาะสมกับท๎องถิ่น 
     2.2  เพื่อเสริมสร๎างทักษะการจัดการเรียนรู๎ให๎ครผูู๎สอนที่ผํานการอบรม/สัมมนา สามารถน าหลักสตูรการศึกษาเพื่อการ
มีงานท าน าสูํการปฏิบัติจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     2.3  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  ให๎นักเรียนมคีวามรู๎ ประสบการณแ์ละได๎ส ารวจความ
พร๎อม ความถนัดในการประกอบอาชีพและใช๎เป็นข๎อมูลวิเคราะหต์ดัสิ้นใจในการเลือกอาชีพและการมีงานท าได๎โอกาส
ตํอไป 
     2.4 เพื่อสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  ในยุคสังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ              
     2.5 เพื่อสรา๎งเสริมให๎ครูและนกัเรียนที่ท า “ธุรกิจพอเพียง” ได๎แลกเปลีย่นเรยีนรู๎กับผู๎ประกอบการธุรกิจ และเรียนรู๎
การด าเนินงานจากประสบการณ์จริง ไปพัฒนาสูํอาชีพระหวํางเรียน และหลังจบการศึกษา                

3.  เป้าหมาย    
 3.1 เชิงปริมาณ  

       3.1.1 ผู๎บริหารและครู จ านวน 61 โรง ๆ  ละ 6 คน  จ านวน  366 คน  
       3.1.2 นักเรียนแกนน า  โรงเรียนละ  5  คน  จ านวน  155 คน  
       3.1.3 จัดอบรมปฏิบัติการ   จ านวน  2 วัน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎สอนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 นักเรียนแกํนน าสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       150,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     150,000  บาท      
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ    

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการศึกษา เพือ่การมีงานท า 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน  
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ   
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล 
  6. รายงานโครงการ 
การน าเสนอผลงาน ของแตํละโรงเรียน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมินผล 
6. รายงานโครงการ 

 
 

29 -30  
พฤษภาคม  2560 

 
 
 
 
 

29 -30                 
พฤษภาคม  2560 

 
 

ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน                        
ทุํงแฝกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน                
ทุํงแฝกพิทยาคม 

3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ม.ต๎น  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ   
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล 
  6. รายงานโครงการ 
การจัดหลักสูตรทวิศึกษา 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน  
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ   
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
เรื่องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน  
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ   
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล 
  6. รายงานโครงการ 

29 -30                
พฤษภาคม  2560 

 
 
 
 
 
 

29 -30  
พฤษภาคม  2560 

 
 
 
 

29 -30  
พฤษภาคม  2560 

ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน                         
ทุํงแฝกพิทยาคม 
 
 
 
 
ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน                          
ทุํงแฝกพิทยาคม 
 
 
ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน                          
ทุํงแฝกพิทยาคม 

. 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
7 

โครงการธุรกิจพอเพียง 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน  
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ   
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล 
  6. รายงานโครงการ 
โครงการยกระดับคุณภาพของนักเรยีนสูํศตวรรษ       
ที่  21  เพื่อการมีงานท า 
ขั้นเตรียม 
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ   
  2. ประชุมชี้แจงคณะท างาน  
  3. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติด าเนินการ 
ขั้นด าเนินงาน 
  1.. ประสานวิทยากร/เชญิวทิยากร 
  2. จัดท าค าสั่ง/ประชุมคณะท างาน   
  3. ด าเนินงานตามโครงการจัดประชุมสัมมนา 
  4. แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและสร๎างเครือขําย 
ขั้นสรุป 
  1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
  2. รายงานโครงการ 
 

29 -30  
พฤษภาคม  2560 

 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2560 
 
 
 
 
 

ส.ค.2560 
 
 
 
 

ก.ย.2560 

ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียน 
ทุํงแฝกพิทยาคม 
 
 
 
 
ศน.อรสา  กุนศิลา 
/คณะศึกษานิเทศก ์
/โรงเรียนอูํทอง 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
- คําอาหารวํางเคร่ืองดื่ม  35 บาท/4 ม้ือ/77 คน 
- คําอาหาร 100 บาท/2 ม้ือ/77 คน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 
- คําตอบแทนวทิยากร 

 
 
 
 

9,000 

 
10,780 
15,400 

 
 

 
 
 

8,000 
 

 
 
 
 

43,180 
2 การน าเสนอผลงาน ของแตํละโรงเรียน 

- คําสูจิบัตร 
  

 
 

1,000 
 

1,000 
3 อบรมหลักสูตรระยะสั้น ม.ต๎น 

- คําอาหารวํางเคร่ืองดื่ม  35 บาท/2 ม้ือ/77 คน 
- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้/77 คน  

 
5,390 
7,700 

 
 
 

 
 

13,090 
4 การจัดหลักสูตรทวิศึกษา  

- คําอาหารวํางเคร่ืองดื่ม  35 บาท/2 ม้ือ/77 คน 
- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้/77 คน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  

 
5,390 
7,700 

 

 
 
 

2,000 

 
 
 

15,090 
5 เรื่องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

- คําอาหารวํางเคร่ืองดื่ม  35 บาท/2 ม้ือ/77 คน 
 
 

 
5,390 
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ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รวม 

- คําอาหาร 100 บาท/ มือ้/77 คน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 
- คําตอบแทนวทิยากร 

 
 

7,200 

7,700  
2,000 

 
 

22,290 
6 โครงการธุรกิจพอเพียง 

- คําใบประกาศนียบัตร  
  

5,000 
 

5,000 
7 โครงการยกระดับคุณภาพของนักเรยีนสูํศตวรรษ  ที่  21  

เพื่อการมีงานท า 
- คําอาหารวํางเคร่ืองดื่ม  35 บาท/4 ม้ือ/100 คน 
- คําอาหาร 100 บาท/2มื้อ/100 คน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 
- คําตอบแทนวทิยากร 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 

14,000 
10,000 

 
 
 
 

6,350 

 
 
 
 
 

50,350 

 รวมท้ังสิ้น 36,200 89,450 24,350 150,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบํงชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับอบรม                  
พัฒนาการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพือ่ให๎นักเรียนเกิดทักษะตําง ๆ ที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต 

ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

ผู๎เข๎ารับอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู  ประกวด  
แขํงขัน  มีการเลือกประกอบอาชพีตามทีไ่ด๎อบรม 

เยี่ยมชม/สังเกตการณ์/ 
ดูสภาพจริง 

จ านวนอาชพีทีผู่๎เขา๎รับการอบรมน าไป
ปฏิบัต ิ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลอื ส ารวจ/สอบถาม แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

ครูและสถานศึกษาขับเคลื่อนและพฒันาการจัดการ
เรียนร๎ูทั้งระบบตามนโยบาย  สพฐ.  มีการพัฒนา
หลักสูตรอาชีพการมีงานท าให๎เป็นแบบอยําง 

โครงการที่เผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ ์

จ านวนโครงการทีไ่ด๎รับการยอมรับ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ครูจัดท าและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาเพื่อการมีงานท าตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกปฏิบตัิจริงที่
โรงเรียนหรือท่ีบ๎าน เป็นพื้นฐานอาชีพท่ีเหมาะสมกับท๎องถิ่น 
    7.2  ครูผู๎สอนที่ผํานการอบรม/สัมมนา สามารถน าหลักสตูรการศึกษาเพื่อการมีงานท าน าสูํการปฏบิัติจริงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
    7.3  นักเรียนมีความรู๎ ประสบการณ์และไดส๎ ารวจความพร๎อม ความถนัดในการประกอบอาชีพและใช๎เป็นข๎อมูล
วิเคราะหต์ัดสิ้นใจในการเลือกอาชีพและการมีงานท าไดโ๎อกาสตํอไป 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         8.1.1  ความสนใจในการประกอบอาชีพท่ีเป็นคํานิยมของไทยที่อาจท าให๎นักเรียนมุํงสูํการเข๎ารบัราชการมากกวํา
การประกอบอาชีพอิสระ 
         8.1.2ในการประกอบอาชีพอิสระต๎องใช๎งบประมาณเบื้องตน๎สูง อาจสํงผลให๎นักเรียนหรือครไูมํมีทุนทรัพย์ในการ
ด าเนินงาน 
         8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              8.2.1 สรา๎งแรงจูงใจ ในการประกอบอาชีพอิสระ และใหค๎รู นักเรียนและผู๎ปกครอง เรยีนรูจ๎ากผู๎มีประสบการณ์ 
              8.2.2  สนับสนุนแหลงํเงินทุนและการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนให๎ครู นักเรียนและผู๎ปกครอง 

 
 
 
    ลงช่ือ       อรสา  กุนศิลา    ลงช่ือ 
             (นางสาวอรสา  กุนศิลา)                                        (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
         ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                 รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                        
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
    (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                    ผู๎อ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู๎กิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู๎” 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,9 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน       
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ โรงเรียนดอนคาวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน - กันยายน  2560 
 
 

1.   หลักการและเหตุผล  
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต๎องการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น และตระหนักถึงความสามารถและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนท่ีมีความจ าเป็นท่ี
จะต๎องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยการเรียนรู๎ในยุคปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต๎องพัฒนานักเรียนให๎มีคุณสมบัติและ
ความสามารถในการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนการจดัการเรียนการสอนแบบเดิมไมํสามารถตอบสนองให๎ผู๎เรยีนได๎
เรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ได๎อยํางแท๎จริง สํงผลตํอคณุภาพผู๎เรยีนทั้งความรู๎ ทักษะและเจตคติ ท าให๎ไมํ
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 ดังนั้น การด าเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู๎ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงมีความส าคัญในอันท่ีจะสํงเสริมให๎มีการพัฒนารูปแบบวิธีการการจัดการศึกษาของครูและการแสวงหาความรู๎ของผูเ๎รียน
ให๎เป็นไปอยํางที่เหมาะสมและสํงเสริมผู๎เรียนอยํางแท๎จริง โดยจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติและมีความคิด
สร๎างสรรคม์ากขึ้นจากที่เป็นอยูํ สงํเสริมให๎นักเรียนมีศักยภาพในการแสวงหาองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง น าไปสูํการพัฒนา
ตนเอง พัฒนานวัตกรรมสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0  
ครูผูส๎อนจึงมีบทบาทส าคญัในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู๎ 
 

2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อขับเคลื่อนการน าหลักสตูรสถานศึกษาไปสูํการปฏิบัตไิด๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    2. เพื่อให๎สถานศึกษา สามารถบริหารจดัการเวลาเรียนและการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู๎” 
ได๎อยํางเหมาะสมทั้งด๎านวิชาการ ด๎านการปฏิบัติ นักเรยีนได๎รับการพัฒนาเต็มตามความสนใจและความถนัดของแตํละ
บุคคล 
    3. เพื่อให๎นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ สามารถปฏบิัติและน าเสนอสูํภายนอกได๎ 
 

3.   เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูที่สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 61 โรงเรียน ท่ีไดร๎บัการพัฒนาการจดัการเรียนรู๎ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรยีน  เพิ่มเวลารู๎” 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรด๎วยการพัฒนาการจดักิจกรรมตามนโยบาย    “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู๎”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       150,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     150,000  บาท           
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4.   กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่
ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1.  กิจกรรมสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลาร๎ู” 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู”๎ ผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน  89  คน 

มิถุนายน – กันยายน 
2560 

โรงเรียนดอนวิทยา 

 2.  กิจกรรมการจัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรยีนร๎ูการจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลาร๎ู” 

มิถุนายน – กันยายน 
2560 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม. 9 ทั้งหมด 61 
โรงเรียน 

 
5.   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก 

ที ่ ค าชี้แจง/รายการ การใช๎งบประมาณและทรพัยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจําย 

  ตอบแทน ใช๎สอย วัสด ุ รวม 
 1.  กิจกรรมสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนร๎ูการจัดกิจกรรม “ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลาร๎ู” 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู”๎ ผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน  89  คน 

3,600 17,800 
2,000 

4,600 28,000 

 2.  กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณเป็นคําพาหนะและคํา
ด าเนินการจัดบูทนิทรรศการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม ระหวํางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560  
จ านวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท  
 

122,000   122,000 

 รวมเป็นเงิน 3,600 19,800 126,600 150,000 
 

6.   การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 

1. ครูได๎รับการพัฒนาความรู๎และ
ทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมการ
เรียนร๎ู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎” 

ความสามารถในการใชก๎ระบวนการจัก
กิจกรรมการเรียนร๎ู “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลาร๎ู” ของครูที่เข๎ารับการพัฒนา 

แบบประเมินความพึงพอใจของครูใน
การพัฒนาการจัดการเรียนร๎ู “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู”๎ 

2. การจัดนิทรรศการแลกเปล่ียน
เรียนร๎ูการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลาร๎ู” 

จ านวนนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนร๎ู
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎ 
อยํางมีคุณภาพ 

ผลการน าเสนอนิทรรศการแลกเปล่ียน
เรียนร๎ูกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎ 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการจัดการเรยีนรู๎ที่สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
 2. สํงผลให๎ผูเ๎รียนมีความรัก ความสุข ในการเรยีนรู๎อันจะท าให๎คณุภาพผู๎เรยีนสูงขึ้น 
 
 
 
 
          
ลงช่ือ                                                   ลงช่ือ 
         (นายวิรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ)           (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
     ผู๎อ านวยการโรงเรยีนดอนคาวทิยา              รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ       
 
 
 
 

 (นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ผู๎อนุมัติโครงการ       
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โครงการ   การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 7 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ 
   และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุํงเรือง   สนธิเณร 
ระยะเวลาการด าเนินงาน     ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
 

1. กิจกรรม  
   1.1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
   1.2 การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน  
   1.3 การประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ช้ัน ป.1-4 และประเมินด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลางช้ัน ป.2  
        ป.4-5 ม.1-2  
   1.4 การพัฒนาศักยภาพดา๎นการประเมินคณุภาพผู๎เรยีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        และสถานศึกษา  
   1.5 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

2. ตัวชี้วัดความสาเร็จ  
   2.1 นักเรียนในสถานศึกษาทุกแหํงได๎รับการประเมินจากเครื่องมือที่มีคุณภาพไดม๎าตรฐาน  
   2.2 สถานศึกษาทุกแหํงไดร๎ับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน  
   2.3 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบการวัดและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพมีเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน  
 
3. วิธีการดาเนินงาน กิจกรรม  วิธีดาเนินการในส่วนกลาง  
1. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ 
   (National Test : NT)  

1. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความสามารถพื้นฐาน    
    ของผู๎เรียน 3 ด๎าน ด๎านการอําน(Literacy) ด๎านการ 
    ค านวณ (Numeracy) และด๎านเหตุผล  
    (Reasoning Ability)  
2. จัดจ๎างพิมพ์และจัดสํงข๎อสอบไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. บริหารจัดการสอบ  
4. ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ  
5. ประมวลผลการทดสอบ  
6. จัดทารายงานผลการทดสอบ  

2. การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  1. กาหนดกรอบโครงสร๎างในการพัฒนาข๎อสอบตามมาตรฐาน 
    และตัวชี้วัดของหลักสูตร  
2. พัฒนาข๎อสอบตามโครงสร๎าง  
3. ปฏิบัติการภาคสนามทดลอง (Try out) ข๎อสอบและ 
    วิเคราะห์หาคุณภาพของข๎อสอบ  
4. ปรับปรุงและจัดฉบับข๎อสอบ  
5. จัดเก็บข๎อสอบเข๎าสูํคลังข๎อสอบของ สพฐ.  

 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       277,680  บาท 
งปม. อนุมัติ     277,680  บาท           
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11


 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

 

129 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
กิจกรรม  วิธีดาเนินการในส่วนกลาง  
3. การประเมินการอาํนออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4  
   และการประเมินด๎วยข๎อสอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2 ป.4-5 
   ม.1-2  

1. พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินความสามารถในการ 
   อํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ชัน้ ป.1-4และขอ๎สอบ 
   มาตรฐานกลางสา 
   หรับนักเรียน ชั้น ป.2, ป.4-5 และ ม.1-2  
2. จัดจ๎างพิมพแ์ละจัดสํงข๎อสอบไปยังเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
   (เคร่ืองมือประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน          
   ชั้น ป.1-4)  
3. บริหารจัดการสอบ  
4. ติดตามและตรวจเย่ียมสนามสอบ  
5. ประมวลผลการทดสอบ  
   5.1 การอาํนออกเขียนได๎ของนักเรียน ชั้น ป.1-4  
   5.2 การประเมินด๎วยข๎อสอบกลาง โดยสุํมโรงเรียนทุก 
        ขนาดในทุกเขตพื้นที ่ 
6. จัดทารายงานผลการทดสอบ  

4. การพัฒนาศักยภาพดา๎นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
   สถานศึกษา  

1. จัดทาหลักสูตรในการพัฒนาศกัยภาพครูผู๎สอนในการสร๎าง 
    เคร่ืองประเมินผู๎เรียนระดับปฐมวัย  
2. พัฒนานวัตกรรมในการประเมินคุณภาพผู๎เรียนแนวใหม ํ 
3. พัฒนาเครือขาํยในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาใน 
    ระดับสํวนกลางและสวํนภูมิภาค  
4. จัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช๎ภาษาไทย สาหรับ 
    ชาวตํางประเทศ  

5. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูเพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1. พัฒนาแนวปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูตาม 
   หลักสูตร  
2. แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระบบการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ู 
   ในระดับชั้นเรียนของเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา  
3. พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูใน 
   ระดับชั้นเรียนที่เสริมสร๎างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21  
4. พัฒนาคลังความร๎ูด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูใน 
   ระดับชั้นเรียน  
5. ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
   ที่สํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนร๎ูของผู๎เรียน  
6. สํงเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตร  

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. เขตพื้นท่ีการศึกษามเีครือขํายนักวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการยกระดับคณุภาพของการวัด 
      และประเมินผลของสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
   2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระบบคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช๎ในการประเมนิผู๎เรยีนในระดบั 
      การศึกษาภาคบังคับและระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายที่มคีุณภาพได๎มาตรฐานเทยีบเทํากับนานาชาติ พร๎อมให ๎
      บริการแกํสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต ประกอบด๎วย  
      2.1 ข๎อสอบมาตรฐานประเมนิการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ช้ัน ป.1-4 จานวนช้ันละ 3 ชุด  
           (1 ชุด = อํานออกเสียง อํานรู๎เรื่อง และการเขียน) เพื่อการบริการในการประเมินเพื่อการพฒันาผู๎เรยีน  
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      2.2 ข๎อสอบมาตรฐานความสามารถด๎านภาษา (Literacy) ด๎านค านวณ (Numeracy) และด๎านเหตุผล  
           (Reasoning Ability) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จานวนด๎านละ 3 ฉบับ เพื่อการบริการในการประเมินคุณภาพผูเ๎รียน  
      2.3 ข๎อสอบมาตรฐานในกลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาไทย ช้ัน ป.2 ไมํต่ ากวํากลุํมสาระฯ ละ 3 ฉบับเพื่อการบริการใน 
           การประเมินคณุภาพผู๎เรยีน  
      2.4 ข๎อสอบมาตรฐานในกลุํมสาระการเรียนรูภ๎าษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
           และภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน ป.4-6 และ ม.1-3 ไมํต่ ากวํากลุํมสาระฯ ละ 3 ฉบับเพื่อการบริการใน 
           การประเมินคณุภาพผู๎เรยีน  
  3. สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรยีนระดับชั้น ป.3 ผลการประเมิน การอํานออก  
      เขียนได๎ ช้ัน ป. 1-4 และผลการประเมินคณุภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ช้ัน ป.2 ป.4 –ม.3 เพื่อน าไป 
      วางแผนปรับปรุงผู๎เรียนรายบุคคล และการเรียนการสอนของโรงเรียน กํอนนักเรียนเลื่อนช้ันในระดับทีสู่งขึ้น และ 
      น าไปใช๎ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   4. หนํวยงานต๎นสังกัดมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรยีนระดับชั้น ป.3 ผลการประเมิน การอํานออก 
      เขียนได ๎ช้ัน ป. 1-4 และผลการประเมินคณุภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ช้ัน ป.2, ป.4 –ม.3 เพื่อน าไปเป็น 
      ข๎อมูลสาหรับใช๎ในกระบวนการตัดสินใจด๎านนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งก าหนด 
      เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีนในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ และระดับหนวํยงานต๎นสังกัด 
 
5. งบประมาณ 277,000 บาท  
  1. เพื่อใช๎ในการจัดประชุมชี้แจ๎งรายละเอียดการจัดสอบและรับข๎อสอบ  จ านวน 11,000 บาท 
  2. จัดสรรให๎ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อใช๎ในการด าเนินการสอบข๎อสอบกลาง จ านวน 26,668 คน  
      คนละ 10 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 266,680 บาท 
 
 
 
ลงช่ือ       รุํงเรือง  สนธเิณร                                     ลงช่ือ 
         (นางสาวรุํงเรือง  สนธิ เณร)              (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
      ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ตดิตามฯ             รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ              ผู๎เห็นชอบโครงการ       
 
 

 
 

 

 (นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ผู๎อนุมัติโครงการ       
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 1,4 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 5 ICT เพื่อการศึกษา                                  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์  คงทัด 
ระยะเวลาด าเนินงาน          มีนาคม - 30 กันยายน 2560 
    
 

1.  หลักการและเหตุผล   
     การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสํงผลกระทบตํอการด ารงชีวิตเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะใน
เรื่องการน ามาใช๎ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครแูละนักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอดคล๎องกับผลการวิจยัของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ที่ช้ีให๎เห็นวําสาเหตุหลักสํวนหนึ่ง
ของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยปัจจุบันเป็นระบบที่ไมํเอื้อตํอการสร๎างความรับผิดชอบ 
(Accountability)  หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไมสํอดคล๎องกบัการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) มีผลท าให๎การเรียนการสอนและการทดสอบยังคงเน๎นการจดจ าเนื้อหามากกวําการเรียนเพื่อใหม๎ีความรู๎ความเข๎าใจ
อยํางแท๎จริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั ก าลังประสบปัญหาในด๎านคุณภาพของนักเรียน 
ปรากฎอยูํในหลายพื้นท่ี  ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครู ครูไมํครบช้ัน ครูไมํครบสาระการเรียนรู ๎ครูมีประสบการณ์และทักษะ 
การจัดการเรียนรู๎น๎อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเข๎าถึงได๎ล าบาก ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนน๎อย กิจกรรมโรงเรียนมี
มาก ทรัพยากรที่มีอยูํนั้นกระจัดกระจายจนไมํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา และการแก๎ปัญหาตํางๆ ก็ท าได๎ใน
วงจ ากัด ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได๎สูงสุด 
เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะที่แข็งแกรํงเหมาะสมส าหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการด ารงชีวิต
ที่เหมาะสมในอนาคต   

ดังนั้นเพื่อให๎สามารถด าเนินการเปน็ไปตามนโยบายและเพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวจะบรรลุได๎ ครูต๎องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย มาใช๎สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน
ทั้งในและนอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผูเ๎รียนให๎มีความรูค๎วามสามารถเต็มตามศกัยภาพและตาม
มาตรฐานการศึกษาตํอไปได๎ ผู๎เสนอจึงจัดท า 

 

2. วัตถุประสงค ์  
    1. เพื่อพัฒนาและสํงเสรมิให๎ครูจัดการเรยีนรู๎ด๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        และมีประสิทธิผล 
    2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เตม็ตามศักยภาพทั้งในและนอกห๎องเรียน 
    3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยความรํวมมือของเครือขํายการนิเทศ 
 
3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ  
           1. โรงเรียนเป้าหมาย   จ านวน  61 โรงเรียน 
           2. ครสูายผูส๎อน  จ านวน  232   คน 
     3.2  เชิงคุณภาพ   
           1. สถานศึกษามรีะบบจดัการเรียนรูด๎๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
           2. ครูจดัการเรียนรู๎ด๎วยสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
           3. ผู๎เรียนเรียนรูไ๎ดเ๎ต็มตามศักยภาพท้ังในและนอกห๎องเรียน 
 
 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       52,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     52,000  บาท  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ  

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู๎รับผิดชอบ/
คณะท างาน 

1 ประชุมคณะกรรมการ 1 – 31  มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์  คงทัด   
2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1  มิถุนายน - 

30  กันยายน 2560 
นายอดิศักดิ์  คงทัด   

5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการ 

1. คําเดินทางคณะกรรมการ จ านวน 3 คนๆ ละ  
900 บาท/วัน 1 วัน 

2. คําเบ้ียเลี้ยง คณะกรรมการ จ านวน 3 คนๆ ละ  
240 บาท/วัน 1 วัน 

 
 
 
 
 

 
 

2,700 
 

720 

 
 
 
 
 

 
3,420 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
1. คําเดินทางคณะกรรมการ จ านวน 5 คน 
2. คําเบ้ียเลี้ยง คณะกรรมการ จ านวน 3 คนๆ ละ 240 บาท/วัน  20 วัน 
2.3 คําแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล จ านวน 60 ชุดๆ ละ 10 บาท 

 
 

14,400 

 
33,580 

 
 
 
 

600 

 
48,580 

รวม 14,400 47,980 600 52,000 
 ขอถัวจํายทุกรายการ 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ๎
1. สถานศึกษาจัดการเรียนร๎ูด๎วยสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล - แบบนิเทศ 

- แบบประเมิน 
2. ครูจัดการเรียนร๎ูด๎วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอยํางมีประสิทธภิาพ 
ประเมินผล - แบบประเมิน 

3. ผู๎เรียนเรียนร๎ูได๎เต็มตามศักยภาพ ประเมินผล - แบบประเมิน 
 
7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

1) นักเรียนสามารถแสวงหาความรู๎ มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีมากข้ึน 
2) ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
3) โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
 
 ลงช่ือ       อดิศักดิ์   คงทัด           ลงช่ือ  

           (นายอดิศักดิ์   คงทัด)                                    (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

                          ผู๎เสนอโครงการ                                              ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
     
                      (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    การป้องกันและแกไ๎ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน      
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 11 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลุาคม 2559 - กันยายน  2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
         ตามที่รัฐบาลได๎ก าหนดให๎ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาเฉพาะหน๎า ที่ต๎องได๎รับการป้องและแกไ๎ขปัญหา เพื่อลด
ระดับปญัหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให๎ได๎มากท่ีสุด เพื่อไมใํห๎สํงผลกระทบตํอการด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยสํวนรวม และให๎ความส าคัญตํอการป้องกันเชิงรุกในกลุํมผู๎มีโอกาส
เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิ การสร๎างภมูิคุ๎มกันและป้องกันยาเสพติดให๎กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมอบหมาย
ให๎กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด แผนงานท่ี 1 การสร๎างภมูิคุ๎มกัน
และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด๎วยการพัฒนาทักษะชีวิตให๎กบันักเรียน กลุมํเยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือ
ต๎านภัยยาเสพติดสถานศึกษาในสงักัดทุกแหํง เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก๎ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษารํวมกับครฝู่าย
ปกครอง โรงเรียน ชุมชน นักเรยีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภมูิคุ๎มกันยาเสพตดิ และเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติ
ในอนาคตตํอไป 

           เพื่อให๎ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ๎ขปญัหายาเสพตดิ แผนงานที่ 1 การสร๎างภมูิคุ๎มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการเฝ้าระวังและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษาขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร๎างภมูิคุ๎มกันยาเสพตดิให๎กับนักเรยีน 
 2.2 เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแกไ๎ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าตา๎นภัยยาเสพตดิ และจัดกิจกรรมเชิง 
          สร๎างสรรค์ในสถานศึกษา    
 2.4 เพื่อสํงเสริมใหส๎ถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงมีการขับเคลื่อนงานป้องกันเฝ้าระวังและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ 
          ในสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          (1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
       (2) นักเรียนลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด จ านวน 488 คน 
       (3) ผู๎ก ากับลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด และบุคลากรกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 61 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
      (1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน าเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด หํางไกลยาเสพติด  
      (2) โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       578,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     570,000  บาท  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 1 การขับเคลือ่นงานรณรงค์ปอ้งกัน  เฝา้ระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.1 ประชาสัมพันธแ์จ๎งนโยบายแนวทางด าเนินงาน 

ขับเคลื่อนงานฯ 
1.2 แตํงตั้งประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
1.3 ประชุมคณะท างานเฝ้าระวังฯ       

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมสนับสนนุโครงการ TO BE NUMBER 
ONE   
2.1 ประชาสัมพันธก์ารเขา๎รํวมโครงการ/ 
      กิจกรรมฯ และการสมัครสมาชิกฯ  
2.2 สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา นักเรยีนและครู  

เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม เชํน การประชุม/ การคัดเลือก/
ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

2.3 การสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรํุน  
TO BE NUMBER ONE 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 กิจกรรมท่ี 3 อบรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด 
สนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายให๎โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน 
จ านวน 61 แหํง ๆ ละ 7,800 บาท       ในการด าเนินงานการ
อบรมลูกเสอืต๎านภัยยาเสพติด  เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1-3 
3.1 การอบรมลกูเสือตา๎นภัยยาเสพติด 
3.2 ด าเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสอืตา๎นภัยยาเสพติด 
3.3 สรุปผลและรายงาน 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายทักษะชีวติ 
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 แตํงตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 
1.3 ประสานงานผู๎เกี่ยวขอ๎ง ประสานทีมวทิยากร 
1.4 ด าเนินการจัดคํายทกัษะชีวิต 1 คําย  
1.5 สรุปผลและรายงาน 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 กิจกรรมท่ี 5 บริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 แตํงตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 
1.3 จัดเก็บข๎อมูลด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา 
1.4 ด าเนินการน าเข๎าข๎อมูลในระบบข๎อมูลการ 
     รายงานด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา  
1.5 สรุปสงเคราะห์และรายงาน 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 5 บริหารจัดการระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพ

ติดในสถานศึกษา 
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 แตํงตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 
1.3 จัดเก็บข๎อมูลด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา 
1.4 ด าเนินการน าเข๎าข๎อมูลในระบบข๎อมูลการ 
     รายงานด๎านยาเสพติดในสถานศึกษา  
1.5 สรุปสงเคราะห์และรายงาน 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 กิจกรรมท่ี 6 ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมขุ 
1.1 แตํงตั้งคณะกรรมการฯ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ 
1.3 ประเมินคัดเลือกฯ 
1.4 ประกาศผล/มอบรางวัลยกยอํงเชิดชูเกียรต ิ
1.5 สรุปผลและรายงาน 
 

ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 

นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  578,000  บาท  โดยขอถัวจํายทุกรายการ 
ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 การขับเคลื่อนงานรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังและ

แกไ๎ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา/     การอ านวยการบริหาร
จัดการ ชี้แจงนโยบายและระบบข๎อมูลการรายงานดา๎นยาเสพติด
ในสถานศึกษา/ 
การประชุมคณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
- คําพาหนะ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
- คําวัสดุส านักงาน 

  
 
 
 
 

4,200 

 
 
 
 
 
 

2,600 

 
 
 
 
 

4,200 
2,600 

2 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมสนับสนนุโครงการ TO BE 
NUMBER ONE   
2.1 คําตอบแทนคณะกรรมการ จ านวน 5 คน ๆ ละ  

400 บาท 
2.2 คําอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 
2.3 คําอาหารวํางพร๎อมเคร่ืองดื่ม จ านวน 20 คน ๆ ละ 35บาท  

 
 

2,000 
 

 
 
 
 

2,000 
  700 

 
 
 
 
 

 
 

2,000 
 

2,000 
  700 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด  
(หลักสูตร 3 วัน 2 คนื) 
สนับสนุนคําใช๎จํายในการอบรมลูกเสือ เนตรนารี -ยุวกาชาด 
และคําด าเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสอืต๎านภัยยาเสพติดของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 61 แหํง ๆ ละ 7,800 บาท 

    
 
 

475,800 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  578,000  บาท  โดยขอถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

4 กิจกรรมท่ี 4 ค่ายทักษะชีวติ (หลกัสูตร 2 วัน 1 คืน) 
1.1 คําอาหาร 125 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 
1.2 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 125 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
1.3 คําวัสดุส านักงาน 
1.4 คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 วัน จ านวน 14 ชั่วโมง 
      ชั่วโมงละ 600 บาท 

 
 
 
 
 

8,400 

 
50,000 
17,500 

 
 
 

 
 
 
 

4,100 

 
50,000 
17,500 

 
4,100 
8,400 

5 กิจกรรมท่ี 5 ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.1 คําตอบแทนคณะกรรมการประเมิน/ประกวด  
      จ านวน 7 คน ๆ ละ 800 บาท จ านวน 2 วัน 
1.2 คําพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 
1.3 คําวัสด ุ

 
 

5,600 
 
 

 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
 

3,700 

 
 

5,600 
 

1,400 

 รวมทั้งสิ้น 16,000 75,800 10,400 578,000 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เขา๎รับการอบรมมีทักษะชวีิต 
เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ 
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่เขา๎รับการอบรมเป็นแกนน าตา๎น
ภัยยาเสพติดเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ร๎อยละ 80 สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการสร๎างภูมิค๎ุมกัน
ยาเสพติดตรงตามตวัชี้วัด 

แบบประเมิน/สัมภาษณ์ 
 

แบบประเมิน/สัมภาษณ์ 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักเรียนไดร๎ับการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นแกนน าต๎านภัยยาเสพติด 
     7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     7.3 สถานศึกษาด าเนินการสรา๎งภูมิคุ๎มกันยาเสพตดิ และมีระบบการเฝา้ระวังปัญหายาเสพตดิ รวมทั้งมีความเข๎มแข็ง
ในการป้องกันยาเสพตดิ 
 
ลงช่ือ อุบล วงศ์ทับแก๎ว        ลงช่ือ 
         (นางอุบล วงศ์ทับแก๎ว)                                              (นายบ ารุง เสียงเพราะดี) 
       นักวิชาการศึกษาช านาญการ                      รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
              ผู๎เสนอโครงการ                                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
    (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    เสรมิสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 10  
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 1 , 6 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงแก๎ว   โพธ์ิอ๎น 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม – กันยายน 2560 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ  ได๎เสนอวําการสํงเสริมการศึกษาเพื่อสร๎างเยาวชนให๎เป็นสุจรติชนทุกภาคสํวน ต๎องรํวมกันสนับสนุน
สํงเสริมให๎นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ปรับทิศทางจากการมุํงสร๎างคนเกํงคนด ี ด ารงชีวิตสอดคล๎องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสังคมท่ีมเีสถียรภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให๎ก๎าวหน๎า
อยํางมั่นคง  รวมทั้งการแก๎ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน  
ของประเทศชาติอยํางยั่งยืน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานจดัการศึกษาเยาวชน
สํวนใหญํของประเทศใหเ๎ป็นพลเมอืงที่มีคุณภาพในอนาคต  ได๎ตระหนักในความส าคญัของการเตรียมการด๎านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได๎อนุมัติใหส๎ านักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษาด าเนินโครงการเสรมิสร๎าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต๎ชื่อโรงเรียนสุจริต)  เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของประเทศชาติให๎กับนักเรียน  ครู  
ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจรติ  
            เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ให๎เป็นแบบอยํางในด๎านการเสรมิสร๎าง
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
จึงได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎าง คณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2. วัตถุประสงค ์
    1. เสริมสรา๎งความรู๎ความเข๎าใจเรื่องคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ      ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) 

2. ติดตามและประเมินโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการเสริมสรา๎งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต และโรงเรียน สพฐ ใสสะอาด จ านวน  22 โรงเรยีน 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 

   ติดตามและประเมินโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการเสริมสรา๎งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต และโรงเรียน สพฐ ใสสะอาด จ านวน 15 โรงเรยีน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
         บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนมีแนวทางในการ
สํงเสริมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       43,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     43,000  บาท             
บาท  
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4. กิจกรรมและเวลาการด าเนินงาน 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

  ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 วางแผนในการจัดคําย “คนดีของแผํนดิน” กิจกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับ
โรงเรียนต๎นแบบ (โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย) 

    

2 จัดคําย “คนดีของแผํนดิน”  5,000 5,000 10,000 
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. 

น๎อย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จ านวน 1 วัน 
 

 
5,000 

 
 

5,000 
4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินคุณธรรมและความ

โปรํงใสในการด าเนินงานหนํวยงานภาครัฐ โรงเรียน
สุจริต 

1) 1) จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน(ITA) โรงเรียน 
    สพฐ ใสสะอาดและโรงเรียนสุจริต 20 %   

2) 2) คําพาหนะในการเดินทาง นิเทศ ก ากับติดตาม และ 
    ประเมินของคณะกรรมการฯ 

3) 3) วิเคราะห์ ประมวลผลข๎อมูลและจัดท ารายงาน 

  
 
 

5.000 
 

18,000 
 

5,000 

  
 
 

5,000 
 

18,000 
 

5,000 

5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม การจัดคําย “คนดีของ
แผํนดิน” กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน และการรายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานหนํวยงาน
ภาครัฐฯ 

         

รวม  38,000 5,000 43,000 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนในการจัดคําย “คนดีของแผํนดิน” กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. 
น๎อย , กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับโรงเรียนต๎นแบบ 
(โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย) 

มีนาคม – มกราคม นางดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น 

2 จัดคํายจัดคําย “คนดีของแผํนดิน”ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พฤษภาคม – สิงหาคม 
3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย พฤษภาคม – สิงหาคม 
4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริม พัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน พฤษภาคม – สิงหาคม 
5 นิเทศ ก ากับติดตาม โรงเรียนที่เขา๎รํวมโครงการโรงเรียนสุจริตและ

ประชุมกับสํวนกลาง 
พฤษภาคม – กันยายน 

6 ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA ) 
ระดับสถานศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน 

พฤษภาคม – กันยายน 

7 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม การจัดคําย “คนดีของแผํนดิน” 
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานหนํวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment - ITA ) 

สิงหาคม – กันยายน 
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6. การประเมินผล  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช ้

1. ร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่เข๎าคําย “คนดีของ
แผํนดิน”และเข๎ารํวมกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย , 
และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รํวมกับโรงเรียนต๎นแบบ 

สังเกตการท ากิจกรรม บันทึก แบบสอบถามความพึงพอใจ       
แบบบันทึกการท ากิจกรรม 
 

2. ร๎อยละของโรงเรียนที่ได๎รับการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานหนํวยงานภาครัฐ 

สอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถามความคิดเห็น  

3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน แบบนิเทศ แบบประเมิน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
โรงเรียนมีแนวทางการสํงเสรมิ พัฒนา การด าเนินงานโรงเรยีนสุจรติ และมภีาคีเครือขํายของโรงเรียนสุจรติ 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    -    

 
ลงช่ือ   ดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น          ลงช่ือ   
           (นางดวงแก๎ว  โพธิ์อ๎น)                                            (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                     รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
             ผู๎เสนอโครงการ                                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
      ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
            ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   การบริหารจัดการขยะและน าขยะมาใช๎ประโยชน์  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 9 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา๎นเมอืงที่ดี พ.ศ.2556 หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) 
ได๎บัญญัตไิว๎วํา สํวนราชการต๎องท าแผนปฏิบตัิราชการไว๎เป็นการลํวงหน๎า และการก าหนดแผนปฏิบัตริาชการของสํวน
ราชการต๎องมีรายละเอียดของขั้นระยะเวลา และงบประมาณที่จะตอ๎งใช๎ในการด าเนินงานของแตํละขัน้ตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาด๎วยการด าเนินการตามแผนด าเนินการ
ชุดโครงการตามจดุเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน ชุดโครงการที่ 8 สรา๎ง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (การจัดการขยะ/น้ า) 
 เพื่อให๎เกิดการปฏิรูปการศึกษา ตามชุดโครงการที่ 8 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เห็นวําถ๎า
โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะทีด่ี นักเรียนมสี านึกในการจัดการขยะอยํางถูกต๎อง จะสํงผลตํอการสร๎างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํอไป 
               

2.  วัตถุประสงค์    
     เพื่อให๎โรงเรียนในโครงการมีโครงการบริหารจดัการขยะ 
 

3.  เป้าหมาย    
    3.1  เชิงปริมาณ   
          โรงเรียนจ านวน 61 โรงเรยีนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถบริหารจัดการขยะได๎ 
    3.2  เชิงคุณภาพ  (ให๎ระบุเป็นข๎อๆ) 
          โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการสามารถบรหิารจดัการได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 1. กิจกรรมให๎ทุกโรงเรียนเสนอโครงการบริหารจัดการขยะของ 
   โรงเรียนไปยังสหวิทยาเขต ให๎สหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนสห 
   วิทยาเขตละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 การรายงานขอ๎มูลขยะตามแบบฟอร์ม 
1.2 เสนอโครงการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน 

(3Rs) 
- โรงเรียนปลอดขยะ 
- ธนาคารขยะ 
- ขยะ recycle 

2. กิจกรรม ประเมินระหวํางการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ 
   ที่เสนอไว ๎

พ.ค.60 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ค.60 
 
 

สพม.9 โรงเรียน
เรียนในโครงการ
สหวิทยาเขต
โรงเรียนใน
โครงการ 
 
 
สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ 

 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =     100,000   บาท 
งปม. อนุมัติ   100,000   บาท  
บาท  
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.1 ตั้งกรรมการประเมินสหวทิยาเขตละ 3 คน จากส านักงานเขต
พื้นที่ 1 คน และจากสหวิทยาเขต 2 คน ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
ในโครงการ 
  2.2 คณะกรรมการประเมินระหวํางการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะของโรงเรียนในโครงการ 
3. กิจกรรม น าเสนอผลของโครงการบริหารจัดการขยะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ให๎โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน
น าเสนอความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในรูปแบบ (VTR) 5 นาที 
และแสดงผลงานนักเรียน 
   3.2 แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ทําน ตรวจ
พิจารณาตัดสิน โรงเรียนที่มีผลด าเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะดีที่สุด โดยแบํงเป็น สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน และนครปฐม 4 
โรงเรียน 
    3.3 มอบโลํรางวัลในการประชุมผู๎บริหาร ประจ าเดือน 

12-14 ก.ค.60 
 
 
 
 
 
 

24 ส.ค.60 

สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ 

 
 
 
 
 

สพม.9 โรงเรียนใน
โครงการ 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 

1. กิจกรรมให๎ทุกโรงเรียนเสนอโครงการบริหารจัดการขยะของ
โรงเรียนไปยังสหวิทยาเขต ให๎สหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทน       
สหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน 
  1.1 การรายงานข๎อมูลขยะตามแบบฟอร์ม (คําเอกสาร) 
  1.2 เสนอโครงการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียน 
(3Rs) (คําด าเนินโครงการ 8 โรงเรียนๆละ 4,000 บาท) 
        โรงเรียนปลอดขยะ     
        ธนาคารขยะ     
        ขยะ recycle  ฯลฯ 

  
 
 
 
 

32,000 

 
 
 

10,000 
 

 
 
 

10,000 
 

32,000 

 

2. กิจกรรม ประเมินระหวํางการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ที่เสนอไว๎ (คําเอกสารจัดท าเคร่ืองมอืประเมิน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.1 ตั้งกรรมการประเมินสหวทิยาเขตละ 3 คน จากส านักงานเขต
พื้นที่ 1 คน และจากสหวิทยาเขต 2 คน ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
ในโครงการ (คําตอบแทนกรรมการ 24 คนๆละ 500 บาท) 
  2.2 คณะกรรมการประเมินระหวํางการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะของโรงเรียนในโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12,000 

  
3,000 

 
 
 
 

 
3,000 

 
 
 

12,000 
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ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 

3. กิจกรรม น าเสนอผลของโครงการบริหารจัดการขยะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 ก าหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ห๎โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน
น าเสนอความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในรูปแบบ (VTR) 5 นาที 
และแสดงผลงานนักเรียน (คําสถานที่ 5,000 บาท คําอาหาร
จ านวน 80 คน x 70 บาท รวม 5,600 บาท คําอาหารวาํงและ
เคร่ืองดื่ม 80 คน x 2 ม้ือ    x 50 บาท รวม 8,000 บาท) 
  3.2 แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ทําน ตรวจ
พิจารณาตัดสิน โรงเรียนที่มีผลด าเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะดีที่สุด โดยแบํงเป็น สุพรรณบุรี 4 โรงเรียน และนครปฐม      
4 โรงเรียน (คําตอบแทนผู๎ทรงคุณวฒุิ คนละ 1,000 บาท  
จ านวน 5 คน) 
  3.3 มอบโลํรางวัลในการประชุมผูบ๎ริหาร ประจ าเดือนกันยายน 
(คําโลํรางวัล 8 รางวัลๆละ x 1,200 บาท) 
  3.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ (คําจ๎างพิมพ์เอกสาร และจัดท า
เอกสารสรุปโครงการ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5,000  
 
 
 

 
 
 
 
 

18,600 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 

9,800 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

18,600 
 
 
 
 
 

5,000 
 

9,600 
 

9,800 
 รวมทั้งสิ้น 17,000 70,000 13,000 100,000 

 

6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

โรงเรียนที่เข๎าโครงการ จ านวน 
8 โรงเรียน มีการบริหารจัดการ
ขยะจนประสบความส าเร็จ 

กิจกรรมท่ี 1 
ตรวจข๎อมูลขยะ ตรวจความเป็นไปได๎ในการ
ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2  
ใช๎สัมภาษณ์ นักเรียน ครู ชุมชน ผู๎ปกครอง 
 
กิจกรรมท่ี 3  
ตรวจผลงาน ชิ้นงาน ความส าเร็จทีต่รวจพบ 

กิจกรรมท่ี 1 
  แบบตรวจสอบรายการ 
  แบบประเมินความเป็นไปได๎ 
กิจกรรมท่ี 2 
  แบบสัมภาษณ์ การด าเนินโครงการ
จากผู๎เกี่ยวขอ๎ง 
กิจกรรมท่ี 3 
  แบบบันทึก 
  แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการบริหารจัดการขยะ รู๎จักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. โครงการบริหารจัดการขยะที่เสนอไมํได๎ด าเนินการอยํางแท๎จริง 
 

ลงช่ือ       อรรถพนธ์  ศรีโพธิ์                               ลงช่ือ 
           (นายอรรถพนธ์  ศรีโพธิ์)                                       (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
               ผู๎เสนอโครงการ                                รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                                                                                           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                             (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ศธ    ข๎อที่ 1 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
จุดเน้น สพฐ.    มาตรฐาน ท่ี 7 10 11 13 
ลักษณะโครงการ    ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิโรจน์ ไชยภักด ี
ระยะเวลาด าเนินงาน   มีนาคม - กันยายน พ.ศ.2560 
 
1. หลักการและเหตุผล 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูข๎องหลักสูตร ปจัจุบันส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี ซึ่งสถานศึกษา
ขนาดเล็กเหลํานีส้ํวนใหญมํีปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ 1. นักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็ก มคีุณภาพคํอนข๎างต่ า เมื่อ
เปรียบเทยีบกับสถานศึกษา ขนาดอื่น ๆ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร๎อม ทางด๎านปจัจัย เชํน มีครูไมํครบชั้น
เรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสือ่และ เทคโนโลยีทีม่ีราคาแพง ท้ังนี้ เนื่องจากเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณสํวนใหญํใช๎จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ใน การจัดสรร 2. สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญํขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดการ กลําวคือมีการลงทุน คํอนข๎างสูง เมื่อเปรยีบเทียบกับสถานศึกษาขนาดที่ใหญํกวํา 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเห็นความเจรญิก๎าวหน๎าดา๎นการจัดการศึกษา ความรู๎
และเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ 
    2.2 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎น าความรู๎และประสบการณ์มาประยุกต์ใช๎ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและ
ขยายเครือขํายสูํประชาคมอาเซียน 
    2.3 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูได๎รบัความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาพจริง 
    2.4 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับกลับมาพัฒนาและสร๎างงานให๎เกิดประโยชน์ ตํอนักเรียน 
    2.5 เพื่อเสริมสร๎างคณุธรรมและจริยธรรมด๎านวินัย สามัคคี มีน้ าใจและการท างานเป็นทีม 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
         3.1.1 ผู๎บริหารและคร ูโรงเรียนละ 5 คน รวม 55 คน 11 โรง  
         3.1.2 วิทยากร  จ านวน 1 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  ผู๎บริหารโรงเรยีนและครผููส๎อนสามารถน าความรู๎มาพัฒนางานของตนเองได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ 
         3.2.2 ครูและนักเรียนได๎ประสบการณ์และสามารถน ามาพัฒนาตนเองได๎  
         3.2.3 ครูและนักเรียนได๎แลกเปลีย่นประสบการณ์กัน 
         3.2.4 เสริมสร๎างคณุธรรมและจริยธรรมด๎านวินยั สามคัคี มนี้ าใจและการท างานเป็นทีม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
ครั้งท่ี 2          100,000  บาท 
ได้รับอนุมัต ิ     100,000  บาท  
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน (วัน/

เดอืน/ปี) 

ผ๎ูรับผดิชอบ 

1. กิจกรรมการสัมมนา IS และ Symphosium และแสดง 
   ผลงานนักเรียน 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  
         1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ  
       2. ประชุมชี้แจงคณะครูผู๎รับผิดชอบ  
       3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
       4. ด าเนินงานตามโครงการ 
       5. ประเมินผล 
       6. รายงานโครงการ 

 
 
 

24 มิถุนายน 2560 

 
 

ศน.รํุงเรือง สนธิเณร/ 
คณะศึกษานเิทศก/์ 
โรงเรยีนทุํงแฝกพทิยา
คม/ โรงเรยีนสรวงสทุธาวิ
ทยา 

2. English student Camp . ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

  1. รํางโครงการ เสนอ ฯ เพื่อขออนุมัติ   
  2. จัดประชุมกรรมการบริหาร  
  3. ติดตํอประสานงานวทิยากร สถานที ่  
  4. ด าเนินตามโครงการ 
  5. ประเมนิผล 
  6. รายงานโครงการ 

  
 
8 กรกฏาคม 2560 

  
ศน.รํุงเรือง สนธิเณร/ 
คณะศึกษานเิทศก/์ 

โรงเรยีนทุํงแฝกพทิยา
คม/ โรงเรยีนสรวงสทุธาวิ

ทยา 

3. กิจกรรมการสัมมนาครูสํูการ ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนขั้นตอนการด าเนินงาน  

       3.1 ส ารวจและประชาสัมพันธ์  
       3.2 ประชมุชีแ้จง/เสนอโครงการ 
 ขั้นด าเนินงาน  
      1. ติดตํอประสานงานวิทยากร  
      2. ด าเนินตามโครงการ 
  ขั้นสรุป  
     1.ประเมนิผล 

  2. รายงานโครงการ 

 
 
 
 

17 มิถุนายน 2560 

 
 
 

ศน.รํุงเรือง สนธิเณร/ คณะ
ศึกษานิเทศก/์ โรงเรียนทุํง

แฝกพทิยาคม/ โรงเรียนสรวง
สุทธาวิทยา 

4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน สถานศึกษาต๎นแบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1.ส ารวจและประชาสมัพันธ ์ 
     2.ประชมุชีแ้จง/เสนอโครงการ 
ขั้นด าเนินงาน  
     1.ติดตํอประสาน ร.ร.ที่ไปดงูาน  
     2.ด าเนินตามโครงการ 
ขั้นสรุป  
     1. ประเมนผล 

 2.รายงานโครงการ 

 
 
 
 

14-15 กรกฏาคม 2560 

 
 
 

ศน.รํุงเรือง สนธิเณร/ คณะ
ศึกษานิเทศก/์ โรงเรียนทุํง

แฝกพทิยาคม/ โรงเรียนสรวง
สุทธาวิทยา 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณจาก               สามารถถัวจาํยทกุรายการ 
ที ่ ค าชีแ้จง /รายการ การใช๎งบประมาณและทรพัยากร ตอบ 

แทน 
ใช๎สอย วัสด ุ ครุภัณฑ ์ รวม 

1. กิจกรรมการสัมมนา ISและ 
Symphosium และแสดงผลงานนักเรยีน 

     

 -คําอาหารกลางวัน 100 บาท/1 มือ้/55 คน  5,500    
 -คําอาหารวาํง/เคร่ืองดืม่ 35 บาท/2 มือ้/55 คน  3,850    
 -คําวิทยากรบรรยาย 1 คน คนละ 3 ชม. 1,800     
 -คําวัสด/ุอปุกรณ์/ถํายเอกสาร 80 บ./ชุด/55 คน   4,400   
 -คําของสมนาคุณวทิยากร  1,000    
 -คําของที่ระลกึประธานเปิด  1,000    
 -คําเชําสถานที ่  1,500   19,050 
2 English student Camp      
 -คําอาหารกลางวัน 100 บาท/ 1 มือ้/77 คน  7,700    
 -คําอาหารวาํง/เคร่ืองดืม่ 35 บาท /2 มือ้/77 คน  5,390    
 -คําตอบแทนวิทยากร 4 กลุํม/6 ชม. 14,400     
 -คําวัสด/ุอปุกรณ์ 77 ชุด /100 บาท/ชุด   7,700  35,190 
3 กิจกรรมสมัมนาครูสํูการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการ 

เรยีน 
     

 -คําอาหารกลางวัน 100 บาท/1 มือ้/ 55 คน  5,500    
 -คําอาหารวาํง/เคร่ืองดืม่ 35 บาท/2 มือ้/55 คน  3,850    
 -คําวิทยากรบรรยาย 1 คน คนละ 6 ชม. 3,600     
 -คําวัสด/อปุกรณ์/ถํายเอกสาร 100 บ./ชุด/55คน   5,500   
 -คําของสมนาคุณวทิยากร  1,000 

 

   
 -คําเชําสถานที ่  1,500   20,950 
4. กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานศึกษาต๎นแบบ 

จังหวัดกาญจนบุรี (สังขะ) 
     

 -คําน้ ามันรถตู๎ จ านวน 2 คน  6,000    
 -คําที่พกั จ านวน 1 คน เหมาจาํย 1,200 บาท  12,000    
 -คําวัสด ุ/อปุกรณ์   4,810   
 -คําของที่ระลกึสถานศึกษาต๎นแบบ  2,000   24,810 
 รวมทั้งสิน้ 19,800 57,790 22,410  100,000 
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6. การตดิตามและประเมินผล 
ตัวบงํชีค้วามส าเรจ็ วิธีการวัดประเมนิผล เคร่ืองมือวัดและประเมนิผล 

ร๎อยละ 90 ของผูเ๎ข๎ารบัอบรม มีความพึงพอใจตํอ
การประชุมสมัมนา/ และการแลกเปลี่ยนเรยีนร๎ู 

ส ารวจ/สอบถาม/สภาพจริง/ 
สังเกตการณ์ 

แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/
รายงาน ผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ครูได๎รับความรู๎และสามารถน ามาพัฒนาในการเรยีนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
   7.2 ผู๎บริหารและครไูด๎เปดิโลกทัศน์แลกเปลีย่นเรยีนรู๎และเห็นความเจรญิก๎าวหน๎าด๎านการจดั 
        การศึกษา ความรู๎และเทคโนโลยสีารสนเทศตาํงๆเพื่อน ามาพฒันาปรับใช๎   
   7.3 ผู๎บริหารและครไูด๎รบัความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศกึษาสภาพจริง 
   7.4 ผู๎บริหารและครสูามารถน าความรู๎ที่ได๎รับกลับมาพัฒนาและสร๎างงานให๎เกิดประโยชน์ ตํอนักเรยีน 
   7.5 นักเรียนท่ีได๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีเจตคติได๎เสริมสรา๎งคุณธรรมและจริยธรรมด๎านวินยั สามัคคี มีน้ าใจและการท างาน 
        เป็นทีม 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        8.1.1 ครูผู๎สอนไมํเกดิทักษะในการเรยีนรู๎ ท าให๎เกิดการปฏบิตัิที่ไมํเกดิประสิทธิภาพใน การจัดการเรยีนการสอน 
   8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        8.2.1 ให๎ครูผู๎สอนได๎เข๎ารับการพัฒนาความรู๎ หรือไปศึกษาดูงานเพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ ในการจัดการเรยีนให๎
เกิดประสิทธิภาพได ๎
        8.2.2 จัดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎กันในกลุํมเครือขําย 
 
 
 
 
    ลงช่ือ        วิโรจน์  ไชยภักดี   ลงช่ือ  
                (นายวิโรจน์   ไชยภักดี)                                           (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
        ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบรุ ี   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     ผู้เสนอโครงการ                                                   
 
 
 
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ    กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนการเรยีนรู๎) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
    จังหวัดนครปฐม 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา งบด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ,6 
จุดเน้น สพฐ. 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจารุวรรณ  พูพะเนียด   
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤษภาคม  - 30 กันยายน 2560  
 
1.  หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 

ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC) คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง 
รํวมมือกันของครู ผู๎บริหาร และนกัการศึกษา ในโรงเรยีน เพื่อพัฒนาการเรยีนรู๎ของผู๎เรียนเป็นส าคญั ดังท่ี Sergiovanni 
(1994) ได๎กลําววํา PLC เป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของ              มวลสมาชิกวิชาชีพครู
ของโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรบัปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรอืงานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองใน
มุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกลําว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู๎น ารํวมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให๎ครเูป็น 
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคณุคาํรํวม และวิสัยทัศนร์ํวมกัน ไปถึงการเรยีนรู๎รํวมกันและ
การน าสิ่งที่เรยีนรูไ๎ปประยุกต์ใช๎ อยํางสร๎างสรรคร์ํวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดนั โดยอาศัยความ
ต๎องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู๎และพฒันาวิชาชีพ สูํมาตรฐานการเรยีนรู๎ของนักเรียนเป็นหลัก 
(Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให๎เป็น “ครูเพื่อศิษย”์ (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองวํา เป็น “ศิษย์ของเรา” 
มากกวํามองวํา “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคณุภาพการจดัการเรียนรู๎ที่เริ่มจาก “การเรยีนรู ๎ของครู” เป็นตัวตั้ง
ต๎น เรียนรู๎ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของตนเองเพื่อผู๎เรียนเป็นส าคัญ   การรวมตัว 
รํวมใจรํวมพลัง รํวมท า และรํวมเรียนรูร๎ํวมกันของครู ผู๎บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสยัทัศน์ คุณคํา เปา้หมาย และภารกิจรํวมกัน โดยท างานรํวมกันแบบทีม เรยีนรู๎ที่ครูเป็นผู๎น ารํวมกัน และ
ผู๎บริหารแบบผูด๎ูแลสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได๎ ตํางโรงเรยีนกันก็ได๎ หรืออาจจะอยูํหํางไกลกันก็
ได ๎ โดย ลปรร. ผําน ICT สูํการเรยีนรู๎และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูํคณุภาพการจดัการเรียนรู๎ที่เน๎น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ๎รียนเป็นส าคญัและความสุขของการท างานรํวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ 
2.  วัตถุประสงค์    
     2.1 เพื่อใหส๎ร๎างเครือขํายระหวํางบุคลากรโรงเรยีนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 
     2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรยีนการสอนระหวํางครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม 
     2.3 เพื่อสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรูร๎ะหวํางนักเรียน 
3.  เป้าหมาย   
     3.1  เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเปน็ข๎อ ๆ ) 
  1) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 โรงเรียน มเีครือขําย(ชุมชน)ด๎านวิชาการ อยําง
น๎อย 1 เครือขําย(เรื่อง)  
   2) นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 โรงเรียน มีเครือขําย(ชุมชน)การเรียนรู๎
ด๎านวิชาการ อยํางน๎อย 1 เครือขําย(เรื่อง) 
     3.2  เชิงคุณภาพ  ( ใหร๎ะบุเป็นข๎อ ๆ ) 
   1) ครูใช๎เครือขํายการพัฒนาการเรยีนการสอนเกดิการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรยีนรู๎ใหส๎อดคล๎องกับลักษณะ
และความต๎องการของผู๎เรียน 
 2) นักเรียนมีเครือขําย(ชุมชน)การเรียนรูส๎อดคล๎องกับลักษณะและความสนใจสํงผลตํอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่
ดีขึ้น 

   
 

ใช้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
ครั้งท่ี 2          100,000  บาท 
ได้รับอนุมัต ิ     100,000  บาท  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป. 

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

 กิจกรรมการพัฒนา PLC (ชุมชนการเรียนร๎ู)  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็ จังหวัดนครปฐม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. ประชุมผู๎บริหารโรงเรียน 
5. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ 
6. ขออนุมัติโครงการ 
7. ด าเนินการ 

ระยะที่ 1 สร๎างเครือขํายครู 
- อบรมพัฒนาสร๎างความร๎ู ความเขา๎ใจ (1 คร้ัง) 
ระยะที่ 2 แลกเปล่ียนเรียนร๎ู(เวทีศักยภาพนักเรียน) 

8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
9. สรุปและรายงานผล 

มี.ค. – ก.ย.60 
 
มี.ค.60 
 
 
 
พ.ค. – มิ.ย.60 
 
ส.ค.60 
 
มิ.ย. – ส.ค.60 
ส.ค.60 

นางสาวจารุวรรณ
พูพะเนียด 
 
 
 
นางสาวฐานปณี 
พวงงาม 
 
 
 
นายชัชวลาย์ สิงหา
ทอง 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท  โดยขอถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ
รวม 

 

1. คําอาหารวําง + อาหารกลางวันประชุมผู๎บริหารโรงเรียน 
(35 บาทx2) +120 บาท) x 10 คน) 

2. คําใช๎จํายในการด าเนินการ 
ระยะที่ 1 สร๎างเครือขํายครู 
- อบรมพัฒนาสร๎างความร๎ู ความเขา๎ใจ (2 คร้ัง) 
  คําตอบแทนวทิยากร (1200 บาทx6 ชม.x2 วัน) 
  คําเอกสารพร๎อมกระเป๋า (100 บาท x 80 ชุด) 
  คําอาหาร (190 บาท x 80 คน x 2 วัน) 

           ระยะที่ 2 แลกเปล่ียนเรียนร๎ู(เวทีศักยภาพนักเรียน) 
          - คําวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน/คําพาหนะ 
            (โรงเรียนละ 5,000 บาท x 10 โรงเรียน) 
         - คําวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดเวทีศักยภาพนักเรียน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,900 

 
 
 

7,200 
8,000 

15,200 
 

16,000 
50,000 
16,700  
1,000 

 รวมทั้งสิ้น    100,000 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. มีชุมชนการเรียนร๎ูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 
2. มีการถํายทอด/การจัดการองค์ความร๎ูของบุคลากรโรงเรียน 
   มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 

3. มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูผลงานของนักเรียน สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม มีการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น  
. 
8.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การไมํได๎รับการอนุมัตโิครงการและ/หรือการสนบัสนุนงบประมาณไมเํต็มจ านวน  
      2. นโยบายทางการศึกษามีการเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 ลงช่ือ        จารุวรรณ   พูพะเพนียด        ลงช่ือ 
            (นางสาวจารุวรรณ  พูพะเนียด)                                     (นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
       ประธานเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 

                     ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
     
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

        ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  สรรหาลูกจา๎งช่ัวคราวปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  นโยบายที่ 1 
จุดเน้น สพฐ.                     จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ    
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหนํวยงานท่ีตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 มีภารกิจในการก ากับดูแลและสนับสนุนสํงเสริมการ  จัดการศึกษาขั้น-
พื้นฐานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเปา้หมายหลักในในการให๎บริการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ซึ่งเป็นผู๎ให๎บริการจดัการการศึกษาแกํประชากรวัยเรยีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและ   
ไมํเก็บคําใช๎จําย 
 ในปัจจุบัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสบปัญหาขาดแคลนอัตราก าลัง  มีอัตราก าลัง 
ต่ ากวําเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จึงไมเํพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีอยูํ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงาน- 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานการให๎บริการ และบังเกิดผลดีกับทางราชการ 
จึงมีความจ าเป็นต๎องสรรหาผู๎ปฏิบตัิงานเพื่อทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลน จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค ์ ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ หรือ ใช๎ความเรียง ก็ได๎ ) 
     2.1 เพื่อด าเนินการสรรหาจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว ทดแทนอัตราก าลงัที่ขาด 
     2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให๎ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถปฏิบัตติามภารกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีกับทางราชการ 
 

3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
       ลูกจ๎างช่ัวคราวปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 11 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  ( ให๎ระบุเป็นข๎อ ๆ ) 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปฏิบตัิงานตามภารกิจได๎อยาํงครบถ๎วน ถูกต๎องและ 
                  ทันตามก าหนดเวลา 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู๎รับผิดชอบ 

 
1 
2 
3 
 

 
จัดท าสัญญาจ๎าง 
เบิกจํายคําจ๎างประจ าเดือน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
กันยายน 2559 

 
งานพัสดุ กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสาวส ารวย  สิญจวัตร์ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี สพม.9  

 
 
 
 
 
 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 1 =     263,600 บาท 
คร้ังท่ี 3 =     678,400 บาท 
งปม.ท่ีอนุมัติ  942,000 บาท 
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5.  รายละเอยีดการใช๎จํายงบประมาณ   

ที ่
ค าช้ีแจง/รายการ  

การใช๎งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจําย 

รวม 
ใช๎สอย รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าสัญญาจ๎าง - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2  เบิกจํายคําจ๎างประจ าเดือน 

2.1 กลุํมอ านวยการ    
     - พนักงานท าความสะอาด 1 คน 12 เดือน ๆ ละ  9,500 บาท     
       เป็นเงิน  114,000 บาท 
     - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท   
       เป็นเงิน  126,000 บาท 
2.2 กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
      - นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน 6 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท  
        เป็นเงิน  72,000 บาท 
      - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท 
        เป็นเงิน 126,000 บาท 
2.3 กลุํมนโยบายและแผน 
      - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท   
        เป็นเงิน  126,000 บาท 
2.4 กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
      - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท   
        เป็นเงิน  126,000 บาท 
2.6 ศูนย์ประสานงาน จ.นครปฐม 
      - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท  
        เป็นเงิน  126,000 บาท 
2.7 กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล 
      - พนักงานธุรการ 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 10,500 บาท   
        เป็นเงิน  126,000 บาท 

 
240,000 

 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 

 
240,000 

 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 

 
240,000 

 
 
 
 

198,000 
 
 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

126,000 
 
 

3 กิจกรรมท่ี 3   ประเมินผลการปฏิบัติงาน    
รวมท้ังสิ้น 942,000 942,000 942,000 

(ในการนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

6.  การติดตามและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    เขต 9 ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องรวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินงาน 
   ตามภารกิจประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามวัตถุประสงค์ท่ีส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 สรรหาลูกจ๎างช่ัวคราวเพื่อแก๎ปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังได๎
ตามเป้าหมาย 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ปฏิบัติงานตามภารกิจได๎อยํางครบถ๎วนถูกต๎องและทันตาม
ก าหนดเวลา 
 
 
 
   ลงช่ือ      วราภรณ์   เคนผาพงษ์                                       ลงช่ือ 
           (นางสาววราภรณ์  เคนผาพงษ์)                                           (นายบ ารุง  เสียงเพราะด)ี 
         นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ             รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                   ผู๎เสนอโครงการ                                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
                                 
                                                               

 

                      (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
      ผู๎อนุมัติโครงการ 
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โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
แผนงาน    พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.   ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 1.  ตัวช้ีวัดที ่1.1 และ1.2             
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร    
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  2560   ถึง กันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และได๎ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหมํ (พ.ศ.2552 - 2561)  การน าประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได๎ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขึ้น   
 ดังนั้น เพื่อให๎การขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมีคณุภาพ 
และบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายในการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สูํประชาคมอาเซียน   จึงได๎จัดท าโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

2 . วัตถุประสงค ์  
     2.1. เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
     2.2  เพื่อสํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ท่ีเป็นระบบ  
ตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
           สหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 8 แหํง  ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
           สหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุกสหวิทยาเขต พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
    

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
    4.1 จัดสรรงบประมาณให๎สหวทิยาเขต 8 แหํง  

4.2 สหวิทยาเขตจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.3 จัดให๎มีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล  
4.4 คัดเลือก Best Practices  
4.5 จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎  
4.6 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    5.1  ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการด าเนินงาน  
    5.2  แจ๎งจัดสรรงบประมาณใหส๎หวิทยาเขตเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    5.3  สหวิทยาเขตสํงแผนงาน/โครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมตัิ 
    5.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
    5.5  จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ 
    5.6  สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 3 =       412,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     412,000  บาท            
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอน/วธิีการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน

(ว/ด/ป) 
ผู๎รับผิดชอบ/ 
คณะท างาน 

1 ประชุมคณะกรรมการ 
 

-ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงาน 
ประธาน/ รองประธานฯ /เลขา สห
วิทยาเขต และศึกษานิเทศก ์

พฤษภาคม 2560 / 
สิงหาคม 2560 

- น.ส.รํุงเรือง สนธิเณร 
- ศึกษานิเทศก์ทกุคน  
- สหวิทยาเขต  
 

2 จัดสรรงบประมาณให๎ 
สหวิทยาเขต  

สหวิทยาเขตจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เมษายน 2560  

3 
 

สหวิทยาเขตด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ประธาน /เลขาสหวทิยาเขต  สํง
แผนงานโครงการ 
 

พฤษภาคม 2560  

4 
 

ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนร๎ูและ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

-ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
 

สิงหาคม 2560  

 
6.  งบประมาณ 

งบประมาณ   จ านวน  412,000 บาท   มีรายละเอียดการใช๎ ดังนี้ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ รวม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 

- คําอาหารกลางวันและอาหารวํางของ 
  สหวิทยาเขต (30X2X200) 

12,000 - 12,000 - 
 
 

 

2 จัดสรรงบประมาณด าเนินการตามกิจกรรม 
- สหวิทยาเขต 8 แหํง ๆ ละ 50,000 บาท 

400,000 40,000 280,000 
 

80,000  

รวมทั้งสิ้น 412,000 40,000 292,000 80,000  
หมายเหตุ  ถัวจํายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สหวิทยาเขตมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สัมภาษณ์, ประเมิน 
ประเมินผล 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาได๎รับการสนับสนนุ สํงเสรมิการพัฒนาคณุภาพการศึกษา สํงผลดีตํอผูเ๎รียน 
 
       ลงช่ือ          รุํงเรือง  สนธิเณร   ลงช่ือ  
       (นางสาวรุํงเรือง  สนธิเณร)                       (นายรัฐวิทย์   ทองนวรัตน์) 
           ผู๎อ านวยการกลุํมศึกษานเิทศก์ ติดตามฯ        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                        ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เห็นชอบโครงการ                    

                                                      
                                                   (นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                                                     ผู๎อนุมตัิโครงการ 
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โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559 
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ นโยบายที่ 1  
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี   1  ตัวช้ีวัดที่ 2   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 
ลักษณะโครงการ      ตํอเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  ตุลาคม  2559   ถึง  31  ธันวาคม  2559 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 
                  ปัจจุบันการเจริญเติบโตด๎านเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ได๎เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  ล๎วนแล๎วแตํ
สํงผลให๎การด าเนินชีวิตของทุกๆคน จ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมีการพัฒนา ปรับตัวให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนไปอยูํตลอดเวลา  ดังนั้น  ในการบริหารและการจัดการศึกษา  จึงจ าเป็นต๎องสร๎างเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎
ความสามารถและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์รูปแบบตํางๆ อยํางหลากหลาย  โดยเฉพาะในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนอยํางครอบคลุมรอบด๎าน  เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ  ด๎านวิชาชีพ  มีสุนทรียภาพด๎านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค๎น
นวัตกรรมใหมํๆ  เป็นการเตรียมพร๎อมให๎เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  

        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได๎ก าหนดให๎มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
ตํางๆ เริ่มตั้งแตํระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  อยํางตํอเนื่องมาเป็นล าดับ เป็น
ชํองทางส าคัญในการสร๎างโอกาส และเปิดเวทีให๎แกํเด็กและเยาวชนได๎แสดงออกซึ่งความรู๎ ความสามา รถตํางๆ  อยําง
สร๎างสรรค์เต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎  
ความสามารถในการพัฒนาพัฒนาการศึกษาให๎เข๎มแข็งอยํางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เพื่อให๎การด าเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  เป็นไปด๎วยความเรียนร๎อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  และสามารถคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค  และ
ระดับชาติตํอไป  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค ์   

2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรยีนมีเวทีแสดงออกซึ่งความรู๎  ความสามารถ  และทักษะด๎านตํางๆ 
 2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรยีนเป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาเข๎ารํวมการประกวด  แขํงขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภูมภิาค 
 2.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในเขตพื้นที่การศึกษา 
3.  เป้าหมาย    
 3.1  เชิงปริมาณ 
                 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 4,000  คน  ได๎รํวมกิจกรรมโครงการ  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี  66  ปีการศึกษา  2559 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                  1.นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีเวทีแสดงศักยภาพด๎านวิชาการ  
ผํานกิจกรรมการประกวด/แขํงขันประเภทตํางๆ ในแตลํะกลุมํสาระ 
                  2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวด แขํงขัน
ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภมูิภาค  และระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณท่ีจัดสรรให้ 
ครั้งท่ี 3          200,000  บาท 
ได้รับอนุมัต ิ     200,000  บาท  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป. 

ท่ีต้องการด าเนินการ) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2559 หนํวยจัดการแขํงขัน 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมและหลักเกณฑก์าร

ประกวดแขํงขัน 
ตุลาคม 2559 ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

3 ประชุมคณะท างาน 
เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการตัดสิน 

ตุลาคม 2559 หนํวยจัดการแขํงขัน 

4 ประชุมคณะกรรมการแขํงขัน พฤศจิกายน 2559 หนํวยจัดการแขํงขัน 
5 จัดการแขํงขัน  12-13 พฤศจิกายน 2559 หนํวยจัดการแขํงขัน 
6 สรุป  รายงานผลการแขํงขัน ธันวาคม 2559 หนํวยจัดการแขํงขัน 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยขอถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการ - - - - 
2 จัดการประกวด แขํงขันทางวิชาการนักเรียนตามหลักเกณฑ์ฯ 

ของสพฐ. เพือ่คัดเลือกตัวแทนฯ  โดยแบํงออกเป็น 5 หนํวย
แขํงขัน  ดังน้ี 
  1. สพม.9 นครปฐม หนํวย 1 
  2. สพม.9 นครปฐม หนํวย 2 

 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
 

50,000 
50,000 

 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 

100,000 
100,000 

3 สรุปผลการด าเนินการ - - - - 
 รวมท้ังสิ้น 40,000 100,000 60,000 200,000 

  
หมายเหตุ  
 1.กลุํมโรงเรียน หนํวย  สพม.9 นครปฐม หนํวย 1 ประกอบไปด๎วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  โรงเรียนสาธิต
แหํงมหาวิทยาลัย และโรงเรยีนเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 
1  จ านวน  26  โรงเรียน  โดยมี  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  เป็นประธานจัดการแขํงขัน   
            2. กลุํมโรงเรยีน หนํวย  สพม.9 นครปฐม หนํวย 2 ประกอบไปด๎วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดและโรงเรียน
เอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จ านวน  26  โรงเรียน  โดยมี  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานจัดการแขํงขัน 
   

6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
1.จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เขา๎รํวมแขํงขันระดับภูมิภาค 
  และระดับชาต ิ
2.รางวัลที่นักเรียนได๎รับ ( เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) 

1.การรายงานผลการแขํงขัน 
การจัดกิจกรรมตํางๆ 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

1.แบบส ารวจ 
2.แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนใช๎เวทีการประกวด/แขํงขันทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้น  ในการแสดงความรู๎  ความสามารถด๎าย
วิชาการ  และความสามารถด๎านอ่ืนๆ อยํางเต็มความสามารถ 
 2. นักเรียนได๎แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการประกวด/แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
 3.  นักเรียนในสังกัดได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการประกวด แขํงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภูมิภาคไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  ของกิจกรรมการประกวด/แขํงขันทั้งหมด  ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 4.  ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ  ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มากขึ้น 
 5.  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ      วีรศักดิ์  ทองบุญฉาย                                  ลงช่ือ 
          (นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย)                                         (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
ต าแหนํง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ.       รองผู๎อ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                 ลงช่ือ 
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   งานชุมนุมลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่  9,11   
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี  1  หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
ลักษณะโครงการ   ตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ วําท่ีร๎อยตรีพิษณุพล  แตงอํอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม -  สิงหาคม 2560 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษตัริยไ์ทย  รัชกาลที่ 10 แหํงราชวงศ์จักรี  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันท่ี 28  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได๎ก าหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือ  เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยเฉพาะกจิกรรมลูกเสือ  เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบ  ชํวยสร๎างสรรคส์ังคมให๎มีความก๎าวหน๎า  นับเป็นสํวนชํวยในการพัฒนาประเทศ  
อีกทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให๎เด็กและเยาวชน  ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  และวัฒนธรรมอันดีงาม  ตลอดจนสร๎าง
อุดมการณ์ความรักชาติให๎เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเหลํานี้ด๎วย 

กลุํมเครือขํายสํงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได๎เล็งเห็นและตระหนักในความส าคญัของกระบวนการลูกเสือจึงได๎ก าหนดจัดงานชุมนุม
ลูกเสือ  โดยมุํงหมายเสริมสร๎างคํานิยม  12 ประการ  ตามนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือให๎
โรงเรียนได๎น าไปปฏิบัติอยํางเป็นรปูธรรม  โดยสํงเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิการลูกเสือ เน๎นให๎
เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีตํอกิจการลูกเสอื ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนานักเรียนที่สํงผลทางด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนักเรียนสามารถน าความรู๎  ทักษะ  ประสบการณ์ในการ
รํวมงานชุมนุมไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางด ี

 

2.  วัตถุประสงค์    
     2.1 เพื่อน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ที่ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือ
ไทย  และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัว  ประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ 
     2.2 เพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตรยิ์ไทย  รัชกาลที่ 10 แหํงราชวงศ์จักรี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันท่ี 28  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
    2.3 เพื่อให๎ลูกเสือได๎มาอยูํคาํยพักแรม  ประกอบกิจกรรมรํวมกัน  อันน ามาซึ่งความรักความสามคัคีเสรมิสร๎างความมี
ระเบียบวินยั  ความมีคณุธรรมจรยิธรรม  เพ่ิมพูนทักษะ  พัฒนาสตปิัญญาและความรู๎  เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ  
และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันตสิุข 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ   
           3.1.1  ลูกเสือในโรงเรียนในส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ประกอบด๎วยลูกเสือ 8 สหวิทยาเขต 
ละๆ 15  หมูํๆ ละ 8 คน รวมลูกเสือ  960 คน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสอื 120 คน รวม  1,080  คน 
           3.1.2  ลูกเสือหลวง จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 10 หมู ํและลูกเสือสมุทร จากโรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 หมูํ  รวมเป็น 20 หมูํๆ ละ 8 คน รวมลูกเสือ 160 คน ผู๎บงัคับบัญชาลูกเสือ 
20 คน รวมเป็น  180  คน  รวมผูร๎ํวมงานชุมนุมลูกเสือท้ังสิ้น  1,260  คน 
 

   

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 3 =       200,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     200,000  บาท       
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 3.2  เชิงคุณภาพ    
                  3.2.1 ผู๎เข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือมีจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์ 
       3.2.2 ลกูเสือรู๎จักชํวยเหลือตนเอง  หมูํคณะมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมสร๎างคณุธรรมให๎แกํ
ตนเอง 
       3.2.3 ลูกเสือ มคีวามรูค๎วามเข๎าใจที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

1. กิจกรรมจัดประชมุคณะท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม  
วางแผน  และแจ๎งโรงเรียนทุกโรงเรยีน 
 
2. กิจกรรมจัดชุมนุมลูกเสอื สพม.๙ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    จัดชุมนุมลูกเสือตามแผนก าหนดการ 
3. กิจกรรมตดิตาม  ประเมินผล และสรุปรายงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ติดตาม  ประเมินผล และสรุปรายงาน 

 
 
ระหวําง 17 พ.ค. 60  
ถึง 30 มิ.ย. 60  
 
 
 
26 ก.ค. 60 - 29 ก.ค. 60 
 
 
26 ก.ค. 60 - 10 ส.ค. 60 

 
 
ผอ.พิษณุพล 
 
 
 
คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 
 
คณะกรรมการ
ตามค าสั่ง 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 1. กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสอื ส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๙ 
    1.1  คําอาหารวทิยากร จ านวน 50 คน x มื้อละ 50
บาท x 10 มื้อ 
    1.2  คําเชําเต็นท์ จ านวน 32 หลังๆละ 700 บาท 
    1.3  คําป้ายไวนิล 
    1.4  คําติดไฟสอํงสวําง 
    1.5 คําเคร่ืองเสียง 
    1.6  คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝกึและจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 
 
 

 
 

25,000 
 

22,400 
20,000 
10,000 
10,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

112,600 

 
 

25,000 
 

22,400 
20,000 
10,000 
10,000 

112,600 
 

 รวมท้ังสิ้น - 87,400 112,600 200,000 
 
6.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ร๎อยละ 90 ของลูกเสือและผู๎บังคับ 
บัญชาลกูเสอืกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสอื 

นับจ านวนผู๎เข๎ารํวม แบบลงทะเบียน 

2. ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสอืพึงพอใจตํอการ
รํวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสอื 

แบบสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจของลกูเสือ
และผู๎บังคับบัญชาลกูเสอื 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมูํเหลํามีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
     7.2 ลูกเสือได๎รับการพัฒนาทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ปลกูฝังลักษณะนิสัยทีด่ี  มีคุณธรรม  มีระเบยีบวินัย  รู๎จัก
ชํวยเหลือตนเองและหมูคํณะ  สรา๎งเสริมใหเ๎ป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
     7.3 ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่รํวมงานได๎ประสบการณ์ทางการลูกเสือ  เรียนรู๎ทักษะลูกเสือ วิทยาการใหมํๆ 
เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด๎านกิจกรรมทางการลูกเสือท่ีทันสมัย  และได๎เสริมสร๎างกระชับ 
ความสัมพันธ์อันดีทางการลูกเสือระหวํางลูกเสือในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ท่ีเข๎ารํวมชุมนุมอยาํง
แนํนแฟ้นยิ่งขึ้น 
 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
      ๑. ชํวงเวลาการจัดกจิกรรมชุมนุมลูกเสืออยูํในฤดฝูน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      ๑. โรงเรียนรัตนโกสินทร์มีลานเอนกประสงค์ที่มีหลังคาและอาคารเรียน ซึ่งสามารถรองรับการจัดคํายชุมนุม
ลูกเสือในกรณีเกิดฝนตกได๎ 

 
 
 
วําท่ีร๎อยตร ี                           ลงช่ือ        
                 (พิษณุพล  แตงอํอน)                                         (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
ต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภช         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                 
     บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                   ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                        
 
 

      
                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมริาช) 
  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามญัรุํนใหญํ  ข้ันความรู๎ชั้นสงู ( A.T.C )               
แผนงาน   พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ. นโยบายที่ 9,11 
จุดเน้น สพฐ.                    จุดเน๎นท่ี 1 หลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม ํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายท านอง  ดวงแก๎ว   
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม – กรกฎาคม  2560 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
             กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวตัถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี  มีความรบัผิดชอบ  ชํวย
สร๎างสรรคส์ังคมให๎มคีวาม ลูกเสือต๎องใช๎กระบวนการลูกเสือ หลักการและวิธีการของลูกเสือ กลําวคือ ต๎องจัดกิจกรรมให๎
ลูกเสือมีคุณธรรมจริยธรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข๎อ น ามาจัดท าเป็นกิจกรรมใหเ๎ป็นรูปธรรม ปฏิบัตไิด๎จริง 
ได๎แก ํกิจกรรมสัญลักษณ์ของลูกเสือท่ีส าคัญยิ่ง คือระบบหมูํ กระบวนการกลุํม ระบบหมูํของลูกเสือ และกิจกรรมตาม    
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คือกิจกรรมที่น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข๎อ มาจัดท าเป็นกิจกรรม   การกระท า
การปฏิบัต ิกระบวนการลูกเสือมุํงพัฒนาเยาวชนให๎เป็นคนดี มีคณุธรรม อยูํในสังคมอยํางเป็นสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ    โดยผู๎ที่มีบทบาทส าคัญอยํางมากในการด าเนินงาน คือ  ผู๎ก ากับลูกเสือและรองผู๎ก ากบัลูกเสือในสถานศึกษา
ทัง้ในสํวนกลางและสํวนภูมภิาค  ซึ่งจะเป็นผู๎ท าหนา๎ที่ฝึกอบรมลูกเสือให๎เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด    

นอกจากน้ี ตามมาตรา 9  ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  ได๎ก าหนดให๎กระทรวงศึกษาธิการ  
มีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน  งานของคณะลูกเสือแหํงชาติ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙   มีความ
ตระหนักในเรื่องดังกลําวจึงได๎น ากระบวนการลูกเสือมาพัฒนาเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีนใหเ๎กิดคุณภาพ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตลิูกเสือแหํงชาติ ๒๕๕๑ และสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล 

2.  วัตถุประสงค์  
     2.1 เพื่อให๎ผู๎บงัคับบัญชาลูกเสือ  มีความรู๎ ความเข๎าใจในจุดหมาย  วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน
แบบใหมํตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก 
     2.2 เพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  สามารถวางแผนด าเนินการฝกึอบรมลูกเสือวิสามัญ  ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
     2.3 เพื่อให๎ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  น าทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช๎ประโยชน์แกํสถานศึกษา  เยาวชน
และสังคม 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ 
           -  จัดการฝึกอบรมผู๎ก ากบัลูกเสื้อสามญัรุํนใหญํ  ข้ันความรูช้ั๎นสูง จ านวน  80  คน  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
   -  ผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามญัรุํนใหญํ  ข้ันความรู๎ช้ันสูง  มีทักษะความรู๎  ความสามารถทาง
วิชาการลูกเสือ โดยน าประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรมลูกเสอื เนตรนารี และ  การบริหารงานใน กองลูกเสือ 
โรงเรียนของตนใหม๎ีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 2 =       150,000  บาท 
งปม. อนุมัติ     150,000  บาท    
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ระบุ ว /ด / ป. 
ที่ต๎องการด าเนินการ) 

ผู๎รับผิดชอบ 

1 

 
2 

3 

 
4 

 

จัดท าโครงการเสนอผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

ประสานผู๎มีความประสงค์เข๎ารับการอบรม 

ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะวิทยากร และจัดประชุม
วิทยากร มอบหมายงาน 

เปิดการฝกึอบรมโดยใช๎วิธกีารบรรยาย อภิปราย สาธิต ประชุม
กลุํมยํอย และทักษะภาคปฏิบัติ แบบการอยูํคําย 
พักแรมตามวธิีการของลกูเสอื โดยใช๎หลักสูตรการฝึกอบรมที่
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาต ิ
จ านวน  7  วัน  6 คืน 

พฤษภาคม 2560 

 
พฤษภาคม 2560 

มิถุนายน -กรกฎาคม 2560 

 
13–19 กรกฎาคม 2560 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
     1)  ต๎องมีอายุไมํต่ ากวํา 21 ปี บริบูรณ ์
     2)  ต๎องผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.)  มาแล๎ว  ไมํน๎อยกวํา  4  เดือน 
     3)  เป็นผู๎มีสุขภาพอนามัยแขง็แรง นิสัยดี มีความประพฤตเิรียบร๎อย สมควรเป็นตัวอยําง ท่ีดีแกํเยาวชน 
     4)  การเตรียมตัวของผู๎เข๎ารบัการฝึกอบรม ได๎แกํ 
  4.1  เครื่องแบบผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ จ านวน 1 - 2 ชุด 
           4.2)  ชุดล าลอง ระหวํางการอบรมอยํางน๎อย 3 ชุด (เสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มส๎น) 
           4.3)  อุปกรณ์เครื่องใช๎สํวนตัว เชํน สบูํ ยาสีฟัน ไฟฉาย ยารักษาโรคประจ าตัว  และหมอน ผ๎าหํม 
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ        

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 คําอาหาร จ านวน  19  มื้อ ๆ ละ 70 บาท 80 คน  106,400   

 คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 30  บาท จ านวน  14 ม้ือ    33,600   

 คําวัสดุจัดท าเอกสารการฝกึอบรม   10,000  

 รวมท้ังสิ้น  140,000 10,000 150,000 
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6.  สถานที่ด าเนินการ 

        คํายลูกเสือโรงเรยีนตลิ่งชันวิทยา  ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุี 

7.  การติดตามและประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1..บุคลากรมีทกัษะการจัดกิจกรรมลูกเสือ การนิเทศ แบบนิเทศ 

2.บุคลากรมีวุฒทิางลกูเสอื ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ/แบบส ารวจ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  ผู๎ผํานการฝึกอบรมมคีวามรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ีของผู๎ก ากับลูกเสือสามญัรุํนใหญํเปน็อยํางดี 
     8.2  ผู๎ผํานการฝึกอบรมน าความรู๎ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุํนใหญํในโรงเรียนของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     8.3  ผู๎ผํานการฝึกอบรมน าความรู๎ที่ได๎รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด๎านลูกเสือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 ครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เข๎ารํวมอบรมไมํครบตามจ านวน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ประชุมวางแผนลํวงหน๎า มีเวลาส าหรับการเตรียมความพร๎อม 

     2. มอบผู๎บริหารสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบในการสํงครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรม 
 
 

 

 

 

ลงช่ือ      ลงช่ือ 
         (นายท านอง  ดวงแก๎ว)                                             (นายบ ารุง  เสียงเพราะดี) 
   ผู๎อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                         
             ผู๎เสนอโครงการ                                                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     

 

                     (นายเกรยีงพงศ์  ภูมิราช) 
        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ช่ือโครงการ    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู๎ 
สอดคล๎องกับจดุเน๎น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 1 ตัวช้ีวัดที ่1.1 และ 1.2 
ลักษณะโครงการ    ใหม ํ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน – กันยายน 2560 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคณุภาพ โดยมุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรยีนให๎อํานออก เขียนได๎ มทีักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ปัญหา และเรยีนรูด๎๎วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ทุกวิชามี
คะแนนเฉลีย่ต่ ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สํวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกือบทุกวิชามี
คะแนนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเว๎นวิชาภาษาอังกฤษท่ีต่ ากวําระดับประเทศ แตํเมื่อพิจารณาภาพรวมผลการ
ประเมินยังไมเํป็นที่นําพอใจ ดังนั้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามความจ าเป็น/ความต๎องการอยํางเป็นรูปธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎สนบัสนุนงบประมาณให๎ด าเนนิการเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา ดังนั้น ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการยกระดับคณุภาพขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์    
     1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนโรงเรียนในสังกัดให๎สูงข้ึน 
     2. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู๎ให๎กับครผูู๎สอนของโรงเรียนในสังกัด 
     3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ   
           1. สหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต 
           2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ 19 ศูนย ์
           3. สถานศึกษากลุํมเปา้หมายในการพัฒนา 15 แหํง  
     3.2  เชิงคุณภาพ   
           1. บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัด 
              การเรียนการสอน 
           2. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให๎สูงข้ึน 
           3. สถานศึกษาสร๎างความรํวมมือในการยกระดับคณุภาพ ตามนโยบายจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              เพื่อให๎เกิดประโยชน์สงูสุดและนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้นตามนโยบาย 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
    4.1. ประชุมผู๎แทนสหวิทยาเขต ผู๎แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผู๎บริหารสถานศึกษา 
          กลุํมเป้าหมายในการพัฒนา 
    4.2  สถานศึกษากลุํมเป้าหมาย, ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุมํสาระการเรยีนรู๎,สหวิทยาเขต,ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนนิการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา โดยใช๎แนวทางชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
          ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ/จดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ 
    4.3  นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงาน 
    4.4  สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 4       2,000,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ   1,300,000  บาท  
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ที ่ กิจกรรม ขั้นตอน/วธิีการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
(ว/ด/ป) 

ผู๎รับผิดชอบ/คณะท างาน 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
 
 
 
 
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/สถานศึกษา
กลุํมเป้าหมาย 
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/สถานศึกษา
กลุํมเป้าหมาย ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ูและ
สรุปผลการด าเนินงาน 

ประชุมผู๎เกี่ยวขอ๎ง 
 
 
 
 
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยา
เขต/ศูนย์กลุํมสาระฯ/
สถานศึกษากลุํมเป้าหมาย 
ผู๎เกี่ยวขอ๎งด าเนินการตามแผน 
 
 
 
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู
สรุปผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2560 
 
 
พฤษภาคม ถึง 
กันยายน 2560 
 
 
 
สิงหาคม ถึง
กันยายน 2560 

- น.ส.รํุงเรือง สนธิเณร 
- ศึกษานิเทศก์ทกุคน 
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม  
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย 
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย 
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย 
- น.ส.รํุงเรือง สนธิเณร 
- ศึกษานิเทศก์ทกุคน 
- สหวิทยาเขต/ศูนย์กลุํม
สาระฯ/โรงเรียน
กลุํมเป้าหมาย 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2560 
6. งบประมาณ งบประมาณทั้งสิน้ 2,000,000 บาท (สพฐ.)  
 

ท่ี รายการกิจกรรม งบประมาณ 
1 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ 7,200 
2 จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขตด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช๎

แนวทางชุมชนแหํงการเรียนร๎ูทางวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) จัดคําย/
กิจกรรมวิชาการ จ านวน 8 สหวทิยาเขตๆละ 50,000บาท 

400,000 

3 จัดสรรงบประมาณให๎ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนร๎ูด าเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยใชแ๎นวทางชมุชนแหํงการเรียนร๎ูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ จ านวน 16 ศูนย์ๆละ 30,000 บาท/ศูนย์ภาษาไทย 2 
ศูนย์ๆละ 50,000 บาท 

580,000 

4 จัดสรรงบประมาณให๎สถานศึกษากลํุมเป้าหมายในการพัฒนา ด าเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยใชแ๎นวทางชมุชนแหํงการเรียนร๎ูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) จัดคําย/กิจกรรมวิชาการ จ านวน 15 แหํงๆละ 20,000 บาท 

300,000 

5 สพม.9 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใชแ๎นวทางชุมชนแหํงการเรียนร๎ู
ทางวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) ในระดับเขต 

700,000 

 รวมเงิน 2,000,000 
 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9/สหวิทยาเขต/ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎จังหวัด
สุพรรณบุร-ีนครปฐม/สถานศึกษากลุํมเป้าหมายในการพัฒนา 
 
 
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11


 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

166 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560   กลุํมนโยบายและแผน 

 
8. ระดับความส าเร็จ (ตัวช้ีวัดความส าเร็จ) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนเพิ่มขึ้น การทดสอบ แบบทดสอบ 
2. ผู๎บริหารฯ ครู มีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
 
 
ลงช่ือ           รุํงเรือง   สนธิเณร   ลงช่ือ              
             (นางสาวรุํงเรือง สนธิเณร)                                        (นายรฐัวทิย ์ ทองนวรตัน์) 
          ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ตดิตามฯ            รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                   ผู๎เสนอโครงการ                                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

                                              
                                            (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 

              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   ผู๎อนุมัติโครงการ 
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โครงการ     การนิเทศตดิตามเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา ปี 2560 
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.  การบริหารจัดการ 
จุดเน้น สพฐ.    จุดเน๎นท่ี  2  ตัวช้ีวัดที่ 1 2 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายธวัช  หมอยาดี 
ลักษณะของโครงการ          ตํอเนื่อง  จากโครงการ 
   นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 59 
ระยะเวลาด าเนินการ    3 กรกฎาคม 2560 -  4  สิงหาคม  2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      

              การนิเทศเป็นงานท่ีมคีวามส าคญังานหนึ่งของการจัดและบรหิารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา การนิเทศ
เป็นหลักของการจดักิจกรรมบรหิารสถานศึกษา ด๎วยเหตุนี้การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษา ที่มุํงจะสํงเสริมให๎
การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะผู๎นเิทศก็ต๎องการความรู ๎ประสบการณ์และทักษะตําง ๆ ในการ
นิเทศต๎องการสนับสนุนต๎องการขวัญและก าลังใจ ต๎องการความรํวมมือ รํวมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
ขณะเดียวกันผูร๎ับการนเิทศก็ต๎องการดูแลเอาใจใสํ ต๎องการขวญัและก าลังใจและการสนับสนุนจากผูน๎ิเทศ  จุดมุํงหมายของ
การนิเทศการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนโดยปฏิบัติการผํานครู ผู๎บริหาร   เพื่อพัฒนาคนให๎มี
คุณภาพสูงขึ้นเกิดการพัฒนางานให๎ไดผ๎ลดีและเป็นการพัฒนากระบวนการท างาน  มีการประสานสัมพันธ์อันดีระหวําง
ผู๎ปฏิบัติงานลดความขัดแย๎งให๎ไดม๎ากที่สุด อีกท้ังยังเป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบตัิงานน่ันคือ เป็นการสร๎าง
ความมั่นใจ ความสุข มีก าลังใจในการท างาน  
              กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได๎ก าหนดนโยบาย และจดุเน๎นท่ีส าคัญ ในปีงบประมาณ  2560  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน
หลายเรื่อง  เชํน การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ โรงเรียนคณุธรรม  โรงเรียนดีประจ า
ต าบล  โรงเรียนประชารัฐ  การสอนแบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 และชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) 
เป็นต๎น เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จึงต๎องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายที่
ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน   
              กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได๎จัดท าโครงการนิเทศตดิตามเพือ่ยกระดับคณุภาพ
การศึกษา  ปี 2560  ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
                  2.1  เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

         2.2  เพื่อนิเทศติดตามการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการ และส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา 
          

3.  เป้าหมาย 
             
            เชิงปริมาณ 
               1.  โรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                    จ านวน  61  โรงเรียน                
             เชิงคุณภาพ 
               1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
               2.  โรงเรียนมีการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้นไป 
               3.  โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมการปฏบิัติที่เป็นเลิศ จากการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 4 =       63,000   บาท 
ได้รับอนุมัติ      63,000   บาท  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

                         
5. งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสด ุ รวม 
กิจกรรม  นิเทศติดตามการด าเนินงานการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
1.1 คําพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน เหมาจําย) โรงเรียนละ  1,000  บาท  
จ านวน  61  โรงเรียนรวมเงิน 61,000 บาท 

  
 

61,000 

 
 
 

 
 

61,000 
1.2 จัดท ารายงานผลการนิเทศ จ านวน 20 เลํม ๆ ละ 100  บาท รวมเงิน   2,000 2,000 

รวมท้ังสิ้น    63,000 
   
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช ้
1. จ านวนโรงเรียนที่ได๎รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
2. จ านวนเอกสารรายงานผลการนิเทศ 

1. ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/
สัมภาษณ์ 
2. ศึกษาเอกสาร/สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 

1. แบบส ารวจ 
 
2. แบบส ารวจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุํมนิเทศตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีข๎อมลูสารสนเทศน ามาใช๎วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           2. โรงเรียนด าเนินการตามนโยบาย และจดุเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด 
           3. โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ จากโครงการ/กิจกรรมทีเ่ป็นนโยบายที่ส าคัญ   
 
 
ลงช่ือ        ธวัช  หมอยาดี                                         ลงช่ือ     
           ( นายธวัช  หมอยาดี )                               ( นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ) 
      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
    ผู๎เสนอโครงการ              ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                     

               
                                           

                                           (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
              ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   ผู๎อนุมัติโครงการ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ
 กิจกรรม 1  นิเทศติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคญั 

1.1 ประชุมวางแผนการนิเทศติดตามฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
1.2 ก าหนดแผนการนิเทศติดตามฯ 
1.3 จัดท าเคร่ืองมือการนิเทศติดตามฯ 
1.4 ด าเนินการนิเทศติดตามฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ 
1.5 รายงานผลการด าเนินงานการนิเทศติดตาม 

 
3-7 ก.ค. 2560 
3-7 ก.ค. 2560 
4-13 ก.ค. 2560 
17-31 ก.ค. 2560 
1-4 ส.ค. 2560 
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โครงการ  เสรมิสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”  
  (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาสุจรติ)”  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
แผนงาน   บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ศธ.   การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 6 การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ      ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงแก๎ว   โพธ์ิอ๎น 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม – กันยายน 2560 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล๎วนให๎ความส าคัญ รวมทั้งประเทศไทยจึงให๎สัตยาบันเป็นรัฐภาคี

เป็นล าดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการตํอต๎านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Converntion against Corruption : UNCAC) ที่วําด๎วยความรํวมมือระหวํางประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่
ได๎จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีผู๎กระท าความผิดอยําง
สมบูรณ์ และในประเทศไทยพยายามแก๎ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยํางงตํอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ ความรํวมมือ
ให๎เข๎มแข็งยิ่งข้ึน ด๎วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปรามปรามการการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)ซึ่งพบวํา
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติในสังคมไทยมผีลในระดบัหนึ่งและจ าเป็นตอ๎งด าเนินการอยาํงตํอเนื่องด๎วยยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ๎อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

การจัดยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการป้องกันและปรามปราการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)ด๎วยการป้องกัน
และปรามปราบการทุจริตระยะที่ 3 จึงก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ในการสร๎าง
วัฒนธรรมการตํอการทุจริต ทุกรูปแบบอยํางเข๎มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให๎เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปรํงใส
เทียบเทําระดับสากล และส านักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช. ) ได๎ท า
ข๎อตกลงความรํวมมือตํอต๎านการทุจรติรํวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อประสานความรํวมมือ
ในด๎านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได๎ท าโครงการนี้ เพื่อด าเนินการให๎สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เรื่อง หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และชุดโครงการที่ 4  ด๎านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สนองยุทธศาสตร์ตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการเขตสุจริต)  สอดคล๎องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
และยังมีความสอดคล๎องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครฐั) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การป้องกันการเสริมสร๎างสังคมธรร
มาภิบาล 
 

2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรและผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 น าทักษะ 
         กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ 
         มาขับเคลื่อนในการปฏิบตังิาน 
   2.2 เพื่อสํงเสริม และสนับสนุนบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถที่จะพัฒนางานไปสูสํ านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุจริต 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 4          100,000  บาท 
ได้รับอนุมัติ      100,000  บาท  
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

 เจ๎าหน๎าท่ีและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จ านวน 30 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

 เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  น าทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์    
      อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน  
 

4. กิจกรรมและเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมอบรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

พฤษภาคม  – กันยายน 2560 
 

นางดวงแกว้ โพธ์ิอ้น
และคณะ  

2. ศึกษาดูงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต
ต๎นแบบ 

พฤษภาคม  – กันยายน 2560 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมอบรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปรํงใสใน

การด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
3,600 10,000 1,400 15,000 

2 ศึกษาดูงานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริตต๎นแบบ 1,800 82,000 1,200 85,000 
                        รวม 5,400 92,000 2,600 100,000 

 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมอืท่ีใช ้

ร๎อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  
น าองค์ความร๎ูจากการศึกษาดูงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตน๎แบบ
มาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ   
    บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 9 ปฏิบัติงานได๎ตามแนวทางการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเขตสุจรติและมผีลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ สพม.9 สูงข้ึน 
 

 
    ลงช่ือ     ดวงแก๎ว  โพธ์ิอ๎น                                        ลงช่ือ  
            (นางดวงแก๎ว   โพธ์ิอ๎น)                                            ( นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์) 
         ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                     รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                ผู๎เสนอโครงการ                                                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 

 
                                     (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
               ผู๎อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) 

“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” สูสํถานศึกษา 
แผนงาน     บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ ศธ/นโยบาย ศธ.  การปฏิรปูการศึกษาของ สพฐ. 
สอดคล้องกับนโยบาย   สพฐ. ข๎อ 4 
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     จุดเน๎นท่ี 2  
ลักษณะโครงการ     ใหม ํ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธารินี  งามเกตุสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม – กันยายน 2560 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
 

 ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community)  เป็นกระบวนการสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลที่มารวมตวักันเพื่อท างานรํวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน   
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  รํวมกันวางเปา้หมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  และตรวจสอบ  สะท๎อน 
ผลการปฏิบตัิงานท้ังในสํวนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผํานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การวิพากษ์วิจารณ์   
การท างานรํวมกัน  การรํวมมือรวมพลัง  โดยมุํงเน๎นและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยาํงเป็นองค์รวม นพ.ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศลิป ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎มอบนโยบายให๎กับคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเตรยีมการอบรม “PLC (Professional Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ”  ในวันท่ี  
2  มีนาคม 2560 วํา “ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ  มีแนวทางสํงเสริมให๎มีการอบรม  PLC  (Professional Learning 
Community)  หรือ  "ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ"  ให๎กับครูและผูบ๎ริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งแนวคิดของการ
อบรม  PLC  คือ  การน าคนมาอยูํรวมกัน  เกิดการเรยีนรู๎และแบํงปันความรู๎กันระหวํางผูเ๎ข๎ารํวมอบรม  จนกระทั่งเกิดการ
สะท๎อนความคดิในด๎านตําง ๆ  ท่ีจะเป็นแนวทางการพัฒนา   

 

2.  วัตถุประสงค์    
     2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรูเ๎ข๎าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการเรียนรู ๎
          ทางวิชาชีพ”  
     2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
          “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบตัิในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมี 
          ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3.  เป้าหมาย    
     3.1  เชิงปริมาณ  ผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 122 คน ประกอบด๎วย 
           1) ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
           2) ครูวิชาการ จ านวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
     3.2  เชิงคุณภาพ   
           ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เข๎าใจเกีย่วกับ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ”  สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ 
คร้ังท่ี 4           62,500  บาท 
ได้รับอนุมัติ      62,500  บาท  
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4.  กิจกรรม และการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู
ทางวชิาชพี” สูํสถานศึกษา ในระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ และก าหนดรูปแบบ
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู
ทางวชิาชพี” สูํสถานศึกษา  
5. ก ากับ ติดตามนิเทศ และประเมนิผล 
 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สูํสถานศึกษา 

พ.ค.60 
มิ.ย.60 

 
 
 

มิ.ย.60 
 

มิ.ย.60 
 
 

ก.ค-ส.ค.60 
 

ก.ย.60 
 

กลุํมบริหารงานบุคคล 
กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
กลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
กลุํมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
กลุํมบริหารงานบุคคล 
 

 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จาก  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ท่ี ค าชีแ้จง/รายการ การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
จ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ขออนุมัติโครงการ - - - - 
2 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู
ทางวชิาชพี” สูํสถานศึกษา ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- - - - 

3 
 
 
 
4 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ และก าหนดรูปแบบ
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา 
- คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม จ านวน 25 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 
- คําอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน ๆ ละ 100 บาท 1 ม้ือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลือ่นกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนแหํงการเรียนร๎ู
ทางวชิาชพี” สูํสถานศึกษา 
- คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 
จ านวน 155 คน ๆ ละ 35 บาท 2 ม้ือ 
- คําอาหารกลางวัน จ านวน 155 คน ๆ ละ 130 บาท 1 ม้ือ 
- คําตอบแทนวทิยากร 3 คน ๆ ละ 600 บาท 7 ชม. 
- คําเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 150 เลํมๆ ละ 80 บาท 
- คําจ๎างท าเกียรติบัตร จ านวน 122 ใบ ๆ ละ 30 บาท  
- คําวัสด ุ
- คําสถานที่จัดประชุม 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
- คําป้ายไวนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 
 
 

1,000 

 
 

1,750 
2,500 

 
 
 
 

10,850 
20,150 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
3,660 
4,390 

 
1,000 
1,000 

 
 

1,750 
2,500 

 
 
 
 

10,850 
20,150 

5 ก ากับ ติดตามนิเทศ และประเมินผล - - - - 
6 สรุปและรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สํู

สถานศึกษา 
- - - 

- 

 รวมท้ังสิ้น 5,200 35,250 22,050 62,500 
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6.  การติดตามและประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมมีความร๎ูเข๎าใจเกี่ยวกับ PLC  ประเมินผล แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู๎เขา๎รับอบรม ประเมินผล แบบสอบถาม  

 
7.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
                  ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรูเ๎ข๎าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ”  สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ไปสูํการปฏิบตัิในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
8.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การให๎ความส าคัญ และความรํวมมือในการพัฒนาฯ 
2. งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. การไดร๎ับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
2. บริหารงบประมาณให๎คุ๎มคํา  
 

 

ลงช่ือ           ธารินี  งามเกตุสุข                       วําท่ี ร.ต.      
               (นางธารินี  งามเกตุสขุ)                                                (นันต์ชัย  แก๎วสุวรรณ์) 
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ               รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
                 ผู๎เสนอโครงการ                                                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
         (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
        ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
              ผู๎อนุมัติโครงการ 
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แนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 สู่การปฏิบัติ 

ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษา 
……………………………………… 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ตามจุดเน้น 
6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางส าคัญในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งมอบ
ผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือการน านโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างแท้จริงเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สู่การปฏิบัติตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9  ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการในภาพรวมทั้ง
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ
ด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ชุดโครงการโดยให้ผล
การด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด บุคลากรได้รับทราบและ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจด าเนินการจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นองปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข 
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 5. ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ชุด
โครงการ เพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้ อน โดย
ค านึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการแปลง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 

 8. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน
ตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 

 9. ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ชุดโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
 10. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรวมทั้งมี
ระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ 
ก ากับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลส าเร็จของภารกิจงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีการระดมความคิด 
และวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหาร
งบประมาณค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 3. ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา อาทิ คณะบุคคล ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที่   94 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 

------------------------------------- 
 ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา) ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นความ
สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเป็นสําคัญ สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  และของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
 ดังนั้น เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 9  เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
ประกอบด้วย 

 ชุดที่1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ กลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9   ตลอดจนพิจารณางบประมาณ
และความเหมาะสมของโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นายเกรียงพงศ์    ภูมิราช ผอ.สพม.9 ประธานกรรมการ 
2. นายบํารุง          เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ ์ รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
4. นายรัฐวิทย์       ทองนวรัตน์ รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
5. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต กรรมการ 
6. นางสาวรุ่งเรือง    สนธิเณร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
7. นางถนอมศรี     กฤษประจันต์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
8. นางสุพัตรา       เพชรล้ํา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางตรีรณา      เตโชทัยวณิช ผอ.กลุ่มอํานวยการ  กรรมการ 
10. นางปวีณ์พร     บุญเทียน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
11. นางลักษณา     ธีระเถกิง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
12. นางสาวสํารวย  สิญจวัตร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางขนิษฐา      โรจน์สกุลพานิช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุวภรณ์     พันธ์ลูกฟัก     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ      กรรมการและ 

                                                           ผู้ชว่ยเลขานุการ 
15. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ชุดที่ 2.  คณะกรรมการพิจารณาการบูรณาการการด าเนนิงานและการจัดสรรงบประมาณ    
มีหน้าที่พิจารณาการบูรณาการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ 

โดยให้ผลการดําเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 

1. นายเกรียงพงศ์    ภูมิราช ผอ.สพม.9 ประธานกรรมการ 
2. นายบํารุง          เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
4. นายรัฐวิทย์       ทองนวรัตน์ รองผอ.สพม.9 รองประธานกรรมการ 
5 ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. 9 ทุกคน  กรรมการ 
6 นายบัญชร      จันทร์ดา ผู้แทนผู้บริหาร ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
7 นายสรชัด       สุจิตต ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
8 นายชําเลือง     ตรีเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
9 นายสิทธิ์        สิริพิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 

10. ว่าที่ ร.ต.อนันต์   เอกเผ่าพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
11. นายชาติ         สว่างศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. กรรมการ 
12. นางสาวรุ่งเรือง    สนธิเณร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 
13. นางถนอมศรี   กฤษประจันต์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
14. นางสุพัตรา     เพชรล้ํา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
15. นางตรีรณา     เตโชทัยวณิช ผอ.กลุ่มอํานวยการ กรรมการ 
16. นางปวีณ์พร    บุญเทียม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
17. นางลักษณา    ธีระเถกิง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
18. นายธวัช        หมอยาดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางดวงแก้ว   โพธิ์อ้น ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
21. นางธันย์ชนก  พลศราทูล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นางกริษา   โพรามาต ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
23. นายอดิศักดิ์    คงทัด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางสาวอรสา  กุนศิลา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  กรรมการ 
25. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
26. นางสาวร่มไทร     ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
27. นางขนิษฐา  โรจน์สกุลพานิช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                   กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ      กรรมการและ 

                                                           ผู้ชว่ยเลขานุการ 
29. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
30. 
 
 

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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31. นางบังอร  ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายอดิเทพ  ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ ลูกจ้างชั่วคราว                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ชุดที่ 3.  คณะกรรมการประสานงาน   มีหน้าที่เตรียมการประชุม สถานที่ จัดทําเอกสาร วัสดุ

อุปกรณ์ รับรายงานตัว บันทึกการประชุม  และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 
1 นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองผอ.สพม.9 ประธาน 
2. นางขนิษฐา  โรจน์สกุลพานิช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธาน 
3 นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นายวีรศักดิ์   ทองบุญฉาย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
5 นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการ 
6 นายวรรณชัย  ตั้งกองทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
7 นายไพศาล    จันทร์แสงสว่าง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) กรรมการ 
8 นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและเลขาฯ 
9 นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วย

เลขาฯ 
10 นางบังอร  ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วย

เลขาฯ 
11 นายอดิเทพ  ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
12 นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)             กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13 นายวิศรุต      โขงรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สําเร็จและ 

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายเกรียงพงศ์   ภูมิราช) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที่  183/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
และงบประมาณเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2560                                                                                                  

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

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1113 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2559 งบประมาณ 2,000,000 บาท หนังสือที่ ศธ 04006/1059 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,349,766 บาท  รวม 4,349,766 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน  ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา และ
หนังสือ ที่ ศธ 04006/ว716 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้ง
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดําเนินการตามชุด
โครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบประมาณจํานวน 6,000,000 บาท รวมถึงการบริหารงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว 261 ลงวันที่ 18 มกราคม 
2560 เรื่อง  แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

    

  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (30 กันยายน 2560)  รวมถึงการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้    
 

1 นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

    ประธานกรรมการ 

2 นายบํารุง   เสียงเพราะดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

รองประธานกรรมการ 

3 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

รองประธานกรรมการ 

4 นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

รองประธานกรรมการ 

5 นางสาวรุ่งเรือง  สนธิเณร ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา         

              กรรมการ 
 

6 นางถนอมศรี   กฤษประจันต์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                กรรมการ 
7 นางสุพัตรา     เพชรล้ํา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                กรรมการ 
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แผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ 2560   กลุ่มนโยบายและแผน 

 
8 

 
นางตรีรณา     เตโชทัยวณิช 

 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

               
               กรรมการ 

9 นางปวีณ์พร  บุญเทียน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน               กรรมการ 
10 นายธวัช      หมอยาดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
11 นางดวงแก้ว   โพธิ์อ้น   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
12 นางสาวบังอร  สันธนพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
13 นางธัญชนก  พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
14 นายอดิศักดิ์    คงทัด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
15 นางสาวอรสา   กุนศิลา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ               กรรมการ 
16 นางกริษา     โพรามาต ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
17 นางสาวสํารวย  สิญจวัตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ               กรรมการ  
18 นางขนิษฐา    โรจน์สกุลพานิช ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
19 นางสุวภรณ์    พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
20 นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
21 นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
22 นางบังอร       ศิลาลิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
23 นายอดิเทพ     ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
24 นายวิศรุต       โขงรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
25 นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ี พิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2560 ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับจัดสรร โดยให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด โดยประหยัดและเพียงพอในการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 กันยายน 2560) 
รวมถึงพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ังสิ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ต่อไป  
 

 

                                สั่ง  ณ  วันที่    3    มีนาคม    พ.ศ.  2560 
 
 
 

        
           

                 (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/mathayom9/photos/a.205012662980379.1073741825.205003356314643/205013169646995/?type=1&source=11





