
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ เขต 9

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 9
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร

เอกสำรล ำดบัที่ 5/2563
กลุ่มนโยบำยและแผน



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             รายงานประจ าปี 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

                                                                                                                                                         



   
 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 สุพรรณบุรี -นครปฐม มีภำรกิจในกำร 
จัดกำรศึกษำและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 อ ำเภอ จังหวัด
นครปฐม 7 อ ำเภอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ดังนี้ 

         นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
  นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นพลโลก 
  นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
          นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกำรเข้ำถึงบริกำรทำง 
                                     กำรศึกษำ 
          นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  ฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับสถำนศึกษำในสังกัดและบรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนตำม  
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และประชำสัมพันธ์ผลกำรพัฒนำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทั่วไป 
  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริ หำร
และกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส ำหรับท่ำนผู้อ่ำนและผู้ที่ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำในปตี่อไป 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
         ประวัติความเป็นมา                                            1 - 2 
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                  ผู้บริหารในสังกัด            4 - 5 
                  โครงสร้างองค์กร    6 
                  การแบ่งขนาดของสถานศึกษา    7 - 8       
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ส่วนที่ 2  ทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษา 
                 วิสัยทัศน์  พันธกิจ   11  
       เป้าประสงค์ – กลยุทธ์   12  
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                  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563            17 - 22  
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ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                 นโยบายท่ี  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.1 การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ                     28 - 29 
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1.4 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของ สพม.9 ประจ าปี 2563                           42 - 44 
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1.7 “จัดท าห้องสถานีถ่ายทอดสดสื่อออนไลน์”                                                                      49 - 50 

  นโยบายที ่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันสู่ความเป็น 
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2.1 วิจัยครูต้นกล้า รุ่นที่ 2          51 - 53 
2.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      54 - 55 
2.3 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์                          56 - 57 
2.4 สนับสนุนการพัฒนาตนเอง พัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย          58 
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      แนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ทวิศึกษา       66 - 67 
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3.6 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการ 
      พัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ด้วยทักษะฯ      70 - 71 
3.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       72 - 73 
3.8 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
      ผู้มีผลงานดีเด่น           74 - 81 
3.9 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      : กิจกรรมการอบรมความรู้ทางกฎหมายและวินัย ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา    82 - 83 
      : กิจกรรมการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
        (Individual Development Plan: ID Plan)    
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยระบบออนไลน์       84 - 86 
3.10 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการและ 
        พัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี        87 - 89 
3.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
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3.13 การพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน  
        PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์     96 - 97 
3.14 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           98 - 100 
3.15 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563                   101 - 102 
3.16 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา แบบบูรณาการ               103 - 104 

  นโยบายที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง   
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4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า          110 - 111 
 

สำรบัญ 
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5.1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563           126 - 127 
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6.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
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6.6 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัฒนา                     
      ผู้ตรวจสอบภายใน ของ สพม.9 และสถานศึกษาในสังกัด           145 - 147 
6.7 การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล          148 - 150 
6.8 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก             151 - 152 
6.9 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9)                 153 - 154 
6.10 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้                       155 – 156 
6.11 เตรียมความพร้อมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9             157 - 158
ส่วนที่ 5   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ        159
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตาม ประเมินผลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ.  2563 ของ สพม. 9 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 
- รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ/มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   

สำรบัญ 



 



 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 1 



 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุ รี และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และมีศูนย์ประสานงาน ตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบายพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เพ่ิม (10) ตามฉบั บที่  2 
ไว้ดังต่อไปนี้  

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 



(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

เขตพื้นที่ท่ีรับผดิชอบ 

 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีหน้าที่รับผิดชอบ จ านวน 2 จังหวัด ดังนี้ 
 
  จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 10 อ ำเภอ 
 1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   2. อ าเภอบางปลาม้า 
 3. อ าเภอศรีประจันต์   4. อ าเภอดอนเจดีย์ 
 5. อ าเภอเดิมบางนางบวช  6. อ าเภอสามชุก 
 7. อ าเภอด่านช้าง   8. อ าเภอหนองหญ้าไซ 
 9. อ าเภออู่ทอง    10. อ าเภอสองพ่ีน้อง 

 
  จังหวัดนครปฐม จ ำนวน 7 อ ำเภอ 
 1. อ าเภอเมืองนครปฐม   2. อ าเภอก าแพงแสน 
 3. อ าเภอนครชัยศรี   4. อ าเภอดอนตูม 
 5. อ าเภอบางเลน   6. อ าเภอพุทธมณฑล 
 7. อ าเภอสามพราน 
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สถำนที่ตั้งของส ำนักงำนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุร ี
ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ชั้น 3 

ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนำท  ต ำบลสนำมชัย   
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์  035-535417   โทรสำร  035-535418 
 

          

 

 
มีศูนย์ประสำนงำนที่จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
ต ำบล พระปฐมเจดีย ์

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 
โทรศัพท์  034-252613   โทรสำร  034-252611 
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นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.9

charoenchaik@hotmail.com
081-5944338

นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
รอง ผอ.สพม.9

panjaphut@gmail.com
093-6954649

นางกัญญา โทสาลี
รอง ผอ.สพม.9

kanyato55@gmail.com
083-5609015

4

บคุลากรในสงักดั สพม. 9



นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอ านวยการ

nichatea@hotmail.com
095-1623559

นางสาวร่มไทร  ดีสอน
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
romsai@mathayom9.go.th

062-4916553

นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

yai022009@hotmail.com
081-9015241

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

wanonjinda@gmail.com
086-7639221

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

suwaplan@gmail.com
081-8805740

นางดวงพร อายกุาร
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

fjanuary500@gmail.com
081-2571273

นางรัตตา  บุญสงวนศรี
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

jandee8544@hotmail.com
086-0079509

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

petchpukdee@hotmail.com
062-2545295

นางสาวศิริพร  ขุนภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
U : promoprovied.spm9@gmail.com

082-2909995

นางบังอร  ศิลาลิตร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

bangonsila1@gmail.com
083-0601088

ท าเนียบผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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แบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.9 

 
ขนาดใหญ่พิเศษ 
2,500 ข้ึนไป 

10  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  4 โรงเรียน 
 1. สงวนหญิง             3. อู่ทอง 
 2. กรรณสูตศึกษาลัย    4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

นครปฐม  6 โรงเรียน 
  1. มัธยมฐานบินก าแพงแสน       4. วัดไร่ขิงวทิยา 
  2. สิรินธรราชวิทยาลัย              5. พระปฐมวทิยาลัย 
  3. กาญจนาภิเษก ฯ  นครปฐม    6.ราชินีบูรณะ   
         

 

 
ขนาดใหญ่ 

1,500-2,499 

 

10  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  5 โรงเรียน 
 1. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 2. สามชุกรัตนโภคาราม 
 3. ธรรมโชตศิึกษาลัย 
 4. บางปลาม้า “สูงสมุารผดุงวิทย์” 
 5. กาญจนาภิเษก ฯ สุพรรณบุรี 

นครปฐม  5 โรงเรียน 
  1. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
  2. คงทองวิทยา 
  3. ก าแพงแสนวิทยา 
  4. ศรีวิชัยวิทยา 
  5. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ฯ 
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ขนาดกลาง 

500 – 
1,499 

20  โรงเรียน 

 
ขนาดเล็ก 
499 ลงไป 

23  โรงเรียน 

สุพรรณบุรี  12 โรงเรียน 
 1. ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา      10. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 11. สระยายโสมวิทยา 
 3. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2    12. บางแม่หม้ายฯ 
 4. สรวงสธุาวิทยา 
 5. ทุ่งแฝกพิทยาคม 
 6. วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 7.  หนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 8.  บ่อกรุวิทยา 

 9.  บ่อสุพรรณวิทยา 
 

นครปฐม  11 โรงเรียน 
  1. พลอยจาตุรจินดา 
  2. แหลมบัววิทยา 
  3. ปรีดารามวิทยา 
  4. สถาพรวิทยา 
  5. เพิ่มวิทยา 
  6. บัวปากท่าวิทยา 
  7. บางหลวงวิทยา 
  8. งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
  9. บ้านหลวงวิทยา 

  10.อุบลรัตราชกัญญาฯ 

  11. สระกะเทียมวิทยาคมฯ 

สุพรรณบุรี  13 โรงเรียน 
1. สระกระโจมโสภณพิทยา     7. ด่านช้างวิทยา 
2. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข    8.บางลี่วิทยา 
3  บรรหารแจ่มใสวิทยา 5     9. อู่ทองศึกษาลัย 
4.  ดอนคาวิทยา                10. ตลิ่งชันวิทยา 
5.  สวนแตงวิทยา              11. หนองหญ้าไซวิทยา 
6.  สองพ่ีน้องวิทยา  
                                              นครปฐม  7 โรงเรียน 

  1. ศาลาตึกวิทยา 
  2. พระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ 
  3. บางเลนวิทยา 
  4. โพรงมะเดื่อวิทยาคม 
  5. ภัทรญาณวิทยา 
  6. สามพรานวิทยา 
  7. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 
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              การแบ่งสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีอ ำนำจหน้ำที่  
     1. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยำเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงำนต้นสังกัด  
     2. ก ำหนดมำตรฐำนวิชำกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยำเขต 
     3. จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนภำยในสหวิทยำเขตให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรใช้ทรัพยำกร บุคลำกรร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในสหวิทยำเขต 
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยำเขต    
     6. ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสหวิทยำเขตและรำยงำนต่อกลุ่มโรงเรียน 
     7. เสนอแนวทำงของกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ด้ำนบริหำรบุคคลและด้ำน
บริหำรท่ัวไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อกำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนสหวิทยำเขตในกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำร
มัธยมศึกษำสู่สำกล 
     8. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนในสหวิทยำเขตโดยค ำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส ำคัญ 
     9. ด ำเนินงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

แบ่งออกเป็น  8  สหวิทยาเขต 
1. สหวิทยาเขตนเรศวร (จ.สพุรรณบุรี) 

1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญงิ 
1.3 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุร ี
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยำ 
1.5 โรงเรียนตลิง่ชันวิทยำ 
1.6 โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฏร์รงัสฤษดิ ์
1.7 โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 
1.8 โรงเรียนบำงปลำม้ำ”สูงสุมำรผดุงวิทย์” 

2. สหวิทยาเขตพุเตย (จ.สุพรรณบุรี) 
     2.1 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 
     2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 
     2.3 โรงเรียนหนองหญ้ำไซวทิยำ 
     2.4 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 
     2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ 
     2.6 โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ 
     2.7 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวทิยำ    

3. สหวิทยาเขตทวารวดี (จ.สุพรรณบุร)ี 
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบำงลี่วิทยำ 
3.3 โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ 
3.4 โรงเรียนดอนคำวิทยำ 
3.5 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยำ 
3.6 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย  

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา (จ.สุพรรณบุร)ี 
4.1  โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
4.2  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
4.3  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ 

    4.4  โรงเรียนศรปีระจันต์  “เมธีประมุข” 
4.5  โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ 
4.6  โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 
4.7  โรงเรียนทุง่แฝกพิทยำคม 

    4.8  โรงเรียนวงัหว้ำรำษฎร์สำมัคคี 
 

5. สหวิทยาเขตพิมานปฐม (จ.นครปฐม) 
    5.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
    5.2 โรงเรียนศรวีิชัยวิทยำ 

         5.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 ฯ  
         5.4 โรงเรียนวัดหว้ยจรเข้วิทยำคม 
         5.5 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยำคม 
         5.6 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยำคม 
         5.7 โรงเรียนแหลมบวัวทิยำ  

6. สหวิทยาเขตอภริมย์ฤดี (จ.นครปฐม) 
    6.1  โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย 
    6.2  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
    6.3  โรงเรียนคงทองวิทยำ 
    6.4  โรงเรียนบ้ำนหลวงวิทยำ 
    6.5  โรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ 
    6.6  โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ 

6.7  โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ 
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7.สหวิทยาเขตวัชรีรมยา (จ.นครปฐม) 
        7.1 โรงเรียนรำชินบีูรณะ 
        7.2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ 
        7.3 โรงเรียนสำมพรำนวทิยำ 
        7.4 โรงเรียนปรีดำรำมวทิยำ 
        7.5 โรงเรียนภัทรญำณวทิยำ 
        7.6 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำฯ 
        7.7 โรงเรียนเพิ่มวิทยำ 
        7.8 โรงเรียนงิ้วรำยบุญมรีังสฤษดิ์ 

8.สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ (จ.นครปฐม) 
   8.1 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 
   8.2 โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัยฯ 
   8.3 โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ 
   8.4 โรงเรียนบัวปำกทำ่วิทยำ 
   8.5 โรงเรียนสถำพรวิทยำ   
   8.6 โรงเรียนบำงเลนวิทยำ 
   8.7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำฯ  

 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์       โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์       โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย          โรงเรียนบำงปลำม้ำ”สุงสุมำรผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย   
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 
7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 
8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
9. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์       โรงเรียนบำงลี่วิทยำ 
10. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 
11. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ     โรงเรียนอู่ทอง 

 
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดนครปฐม 

1. กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์      โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์       โรงเรียนรำชินีบูรณะ 
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย          โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ 
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ     โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน   
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ 
7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม 
8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย 

ในพระบรมรำชูปภัมภ์ 
9. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ  

       ศำลำยำในพระสังฆรำชูปถัมภ์  
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ทศิทางและแผนพัฒนาการศึกษา 
ส่วนที่ 2 



ทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันถึงประสงค์  
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 
  

 

 
       S = Service Mind บริการดี 

    M = Moral  มีคุณธรรม 
    A = Amity  สานสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์  m 
    R = Responsibility รับผิดชอบ 
    T = Transparency ตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์     เป็นผู้น าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ  

พันธกิจ  
ค่านิยม  SMART บริการดี มีคุณธรรม สานสมัพันธ์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้  
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9   

 

 

 

 
 
 

1.  นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับด้านโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

        
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3R 8C 
    3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
    8C ได้แก่  
                 -Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     และทักษะในการแก้ปัญหา) 
                 -Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
                 -Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  
     ต่างกระบวนทัศน์) 
                 -Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  
     การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
                 -Communications, Information, and Media Literacy  
     (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
                 -Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  
     และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

เป้าประสงค ์  

   กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์– กลยุทธ ์
  
                      

                   เป้าประสงค ์
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                 -Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
       -Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     ส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ าเป็นต้องมี  

2. การส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา “โรงเรียนน่าอยู่ ครูสอนดี ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา” 
 2.1 โรงเรียนน่าอยู่ “สะอาด ปราศจากอบายมุข ทุกคนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
ด้วยแหล่งเรียนรู้  
 1 สะอาด บริเวณสถานที่ อาคารเรียน ห้องน้ า สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 2 ปราศจากอบายมุข  เป็นสถานศึกษาสีขาว นักเรียนไม่มีการใช้สารเสพติด 
 3 ทุกคนปลอดภัย นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนน 
 4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5 เพียบพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
           2.2 ครูสอนดี “รักนักเรียน เพียรสอนเต็มเวลา รักษาจรรยา พัฒนาด้วยนวัตกรรม  สร้างสรรค์ 
Active learning” 
 1 รักนักเรียน กระแสพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ฝากไว้ในการท าให้ เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
 2 เพียรสอนเต็มเวลา ครูทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร สอนเต็มเวลา ไม่ทิ้งเด็ก ไม่ทิ้งห้องเรียน 
 3 รักษาจรรยา ครูทุกคนมีวินัย และจรรยาบรรณครู 
 4 พัฒนาด้วยนวัตกรรม ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้นวัตกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณภาพ 
 5 สร้างสรรค์ Active learning เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 2.3 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา  
 ทุกโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน วัด ภาคเอกชน ประชาสังคม 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ 
3. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1. หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  
เป็นธรรม มิใช่ปฏิบัติตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
 3. หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  การปฏิบัติงานขององค์กร มีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมใจ  ร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ 
 4. ความรับผิดชอบ เป็นความส านึกในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจะต้องท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 5. หลักความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปโดยง่าย โดยเฉพาะ
หลักปฏิบัติใน3 เรื่อง คือ การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการ
ข้อร้องเรียน  
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 6. หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  
 4. การนิเทศบูรณาการ 

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้การแนะน า ช่วยเหลือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
          2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุก
โรงเรียนในสังกัด 
5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษาในสพม.9 จะมีคุณภาพ
และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน 
6. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม. จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
7. เทคโนโลยีดิจิตอล การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
ลดค่าใช้จ่าย สะดวก สามารถท างานได้ทุกท่ีตลอดเวลา 
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การด าเนินงานตามจุดเน้น 5 ย. 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมที่ส าคัญ 
1. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พาเด็กท าบุญ ตักบาตร  
3. จุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. จัดค่ายเสริมทักษะ STEM ศึกษา 
5. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
6. จัดการเรียนการสอน CODING และวิทยาการค านวณ 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะที่เน้น  การอ่านออก เขียนได้ พูด ฟัง โดยเน้นการเรียนรู้

แบบ ACTIVE LEARNING  
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าหลากหลาย 
9. จัดกิจกรรมวิทยาการค านวณและคิดเลขเร็ว 
การวัด/ประเมินผล 
- การนิเทศ ติดตามและรายงาน 
 

 
 

 

 
 
กิจกรรมส าคัญ 
1. โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เด็กด้อย

โอกาสฯ  
2. โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
3. ส่งเสริมการน าสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ 
4.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง   มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  และ

จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
 การวัด/ประเมินผล 
- การนิเทศ ติดตามและรายงาน 

 

 
 
 

1.  ยกระดับคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีทัศนคตีที่ดีต่อบ้านเมือง  
     มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการอ่าน 

 

2.  ยกระดับเพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 
 
 
     มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการอ่าน 
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กิจกรรมส าคัญ 
1. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ส่งเสริมให้มีส ่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา   การระดมทรัพยากรจาก 

ทุกภาคส่วน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 
3. การบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยยึดมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การวัด/ประเมินผล 
- การนิเทศ ติดตามและรายงาน 

 
 
 
 
 

   กิจกรรมส าคัญ 
1. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม PLC 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    4 . พัฒนาคร ู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ตามความต ้องการ  ความจ า เป ็นของ
สถานศึกษา 
                             โดยยึด ID PLAN 

   การวัด/ประเมิน 
- การนิเทศ ติดตาม และรายงาน 

 
 
 
  

      กิจกรรมส าคัญ 
1. จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน 
2. จัดกิจกรรมการนิเทศโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
3. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง 
 
 

 
 

3. ยกระดับการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
    การจัด การศึกษา โดยความร่วมมือจาก บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 

 

4.  ยกระดับการสร้างขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     อย่างเสมอภาพ และเป็นธรรม 

5. ยกระดับความเข้มแข็งระบบการนิเทศ การนิเทศแบบบูรณาการและระบบประกันคุณภาพ  

16 



 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

 เป้าประสงค ์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำรปกครอง 
ระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม  
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  
 ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส และกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 ๕. ผู้ เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำร ด้ำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร  

          ตัวชี้วัด  
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะมี
จิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย 
และรักษำศีลธรรม  
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ กับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย ์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  
 ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำส  และกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พ้ืนที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำร ด้ำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่  
 ๖ . จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็ จพระ 
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๗. จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 เป้าประสงค ์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  

 ตัวชี้วัด  
 ๑. จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading 
Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 

นโยบายที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์  

 เป้าประสงค ์ 
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรพัฒนำ ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ  

18 



 ๒. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถ ที่สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 
และน ำไปปฏิบัติได ้ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
 ๕. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี  สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
 ๖. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
 ๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และเป็นแบบอย่ำง ด้ำนคุณธรรม 
และจริยธรรม  

 ตัวชี้วัด  
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
 ๓. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  
 ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะ
อำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไป
ปฏิบัติได ้ 
 ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข 
มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
 ๗. ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   
                การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 เป้าประสงค ์ 
 ๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  (Global Goals 
for Sustainable Development)  
 ๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่  
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 ๔. งบประมำณ  และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ  และเหมำะสม สอดคล้อง กับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถำนศึกษำ  
 ๕. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๖. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิ กำรได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของประชำชน  

 ตัวชี้วัด  
 ๑. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน  
 ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ 
และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร  
 ๓ . ผู้ เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  
 ๔. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 ๕. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท  ด้ำนประเภท ขนำด 
และพ้ืนที ่ 
 ๖. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๗. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนว ที่มีประสิทธิภำพ  
 ๘. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค ์ 
 ๑. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๒ . สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูล  ด้ำนควำมรู้  
เรื่อง ฉลำกสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand 
๔.๐  
 ๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กำรผลิตและบริโภค 
สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ  
 ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
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 ๖. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำก ๒๒๕ เขต มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 ๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
 ๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
 ๙. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 ตัวชี้วัด  
 ๑. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน  เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  
 ๒. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน เพ่ือลดปริมำณขยะ 
และมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 ๓. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะ  มำใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๔. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำน
กำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๕. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน  และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  
QR CODE และ Paper less  
 ๖. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำน 
กำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
 ๗. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้  ในโรงเรียน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐  
 ๘. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนที่ให้เป็น
ส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 
 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 เป้าประสงค ์ 
 ๑. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม 
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  
 ๒. หน่วยงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงำนให้มี
ควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๓. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำม 
หลักธรรมำภิบำล  
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 ๔. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ 
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน  
 ๕. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ  

 ตัวชี้วัด  
 ๑. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ  
 ๒. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถ 
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล  
 ๓. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
 ๔. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 ๕. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 ๖. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร  ผู้เรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด  
 ๗. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology)  
 ๘. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ๙. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  
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 รายงานทางการเงิน 
ส่วนที่ 3 



 

 

สรุปการได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้ 

     ประเภท       
   งบประมาณ 

     งบประมาณที่       
          ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1. งบด าเนินงาน 36,874,067.00 34,438,069.33 93.39 2,435,997.67 6.61 
2. งบรายจ่ายอื่น 5,550,957.00 3,540,217.06 63.78 2,010,739.94 36.94 
3. งบลงทุน 116,352,900.00 51,978,400.00 44.67 64,374,500.00 55.33 
4. งบเงินอุดหนุน 419,306,262.00 419,130,502.00 99,96 175,760.00 0.04 
5. งบบุคลากร 465,115595.00 425,822,458.70 91.55 39,290,163.26 8.45 
   รวมทั้งสิ้น 1,43,199,781.00 934,909,647.09 89.62 108,287,160.87 10.38 
 

 

 แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ จ าแนกตามประเภท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

.. 

 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       
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นโยบายท่ี  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ

สพฐ สพม.9 งบอ่ืน รวม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
1 โครงการ จิตอาสา : เราท าความดีด้วยหัวใจ 58,620      58,620      15,965      27.235 42,655    72.77  
2 โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 340,000    340,000    293,331    86.274 46,669    13.73  
3 โครงการ สภานักเรียน สพม. 9 50,000      50,000      -            0 50,000    100.00     

4 โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 25,000      25,000      -            0 25,000    100.00     

5 โครงการ ขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 16,400      16,400      1,750        10.671 14,650    89.33  
6 โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 47,000      20,000      67,000      59,387      88.637 7,613      11.36  
7 โครงการ โครงการ“จัดท าห้องสถานีถ่ายทอดสดส่ือออนไลน์” 27,300      27,300      15,900      58.242 11,400    41.76  

นโยบายท่ี  2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก
1 โครงการ วิจัย ครูต้นกล้าวิจัย รุ่นท่ี 2 86,225      86,225      62,948      73.004 23,277    27.00  
2 โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 75,000      75,000      75,000      100 -          -      
3 โครงการ พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 20,000      20,000      13,918      69.59 6,082      30.41  
4 โครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย 15,700      15,700      15,144      96.459 556         3.54    
5 โครงการ วันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย 160,000    160,000    152,100    95.063 7,900      4.94    
6 โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 50,000      50,000      22,080      44.16 27,920    55.84  
7 โครงการ  การตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ว 17 และ ว 21 337,450    337,450    210,819    62.474 126,631  37.53  

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษาและ
           พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา
โครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เร่ืองการยกระดับ
           คุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ท่ีเน้นความแตกต่างตามพหุ 
           ปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) 
โครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เร่ืองการยก
            ระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณ (Coding)
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
            (ONET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

28,140    20.96  134,280    134,280    106,140    79.044

**งบ.(พว.)

16,000      100 -      

**งบ.(พว.)

16,000      

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงินงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

8 16,000      

9

11

10

25

26



ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ
สพฐ สพม.9 งบอ่ืน รวม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

12 โครงการ  ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
      ลูกจ้างประจ ามีผลงานดีเด่น         109,500    109,500    106,500    97.26 3,000      2.74    

โครงการ  การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            : กิจกรรมการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
            (Individual Development Plan: ID Plan)   2,250        2,250        2,250      100.00     

14             : กิจกรรมการอบรมความรู้ทางกฎหมายและวินัย ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 230,000    230,000    224,980    97.8 5,020      2.18    
โครงการ  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการและ
            พัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การย่ืนขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
            ทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2563 77,620      77,620      63,650      82 13,970    18.00  

17 โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา 68,420      68,420      3,600        5.2616 64,820    94.74  
โครงการ  การพัฒนาครูในการสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณลักษณะของ
            แบบประเมิน PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
            ระดับคิดวิเคราะห์
โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
            ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

20 โครงการ  คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563 20,000      20,000      5,810        29.05 14,190    70.95  
นโยบายท่ี  4  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง  
                                   การศึกษา         การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

1 โครงการ  พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 140,000    140,000    140,000    100 -          -      
2 โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 51,660      51,660      48,669      94.21 2,991      5.79    
3 โครงการ  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล -            -            -            0 -          -      

โครงการ  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
           : กิจกรรมท่ี 1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10,000      10,000      10,000      100 -          -      
           : กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ 38,490      38,490      38,490      100 -          -      

98,000      98,000      64,400      65.7 33,600    34.30  

67.7 16,150    32.30  

4

50,050      33,900      

-          7,300        7,300        7,300        -      100

13

15

16

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงินงบประมาณ
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ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ
สพฐ สพม.9 งบอ่ืน รวม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

 นโยบายท่ี  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
1 โครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563 35,000      35,000      35,000      100 -          -      
2 โครงการ  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร่นา 2019 (COVID - 19) 54,000      54,000      54,000      100 -          -      
3 โครงการ  เฝ้าระวังและส่ือสารเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5) 2,300        2,300        2,300        100 -          -      
4 โครงการ  สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

            ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563
นโยบายท่ี  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
            ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี -            -            0 -          -      

2 โครงการ  ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีภายใน สพม .9 48,300      48,300      38,500      79.71 9,800      20.29  
3 โครงการ  อบรม เสริมสร้างความรู้ กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ัวไป -            -            0 -          -      
4 โครงการ  ส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติการ 50,000      50,000      50,000      100 -          -      
5 โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพม .9 38,490      38,490      38,490      100 -          -      

โครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง
            และพัฒนาตรวจสอบภายใน ของ สพม .9 และสถานศึกษาในสังกัด

7 โครงการ  การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 100,000    100,000    100,000    100 -          -      
8 โครงการ  ยกระดับคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 18,780      18,780      18,780      100 -          -      
9 โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน. สพม.9) 120,000    120,000    39,156      32.63 80,844    67.37  

10 โครงการ  การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 50,600      50,600      21,100      41.7 29,500    58.30  
โครงการ  เตรียมความพร้อมประเมินผลสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรองส านักงาน 
            เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ยอดรวมท้ังส้ิน 1,459,150 1,553,885 3,013,035 2,302,707 76.425 710,328  23.58  
หมายเหตุ : (**)  ได้งบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

4.53    

1

15,000      15,000      14,320      95.5 680         

79.7148,300      

6
50,000      50,000      44,780      

9,800      20.29  

89.56 5,220      10.44  

11
48,300      38,500      

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงินงบประมาณ
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 ผลการด าเนนิงาน 
ส่วนที่ 4 



 

 

 นโยบายที่ 1 

 

ด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศวาระส าคัญเร่งด่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2563   ประกอบกับ
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษา
เพ่ือเอาชนะภัยท้องถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขับขี่และน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
ถูกต้อง สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เด็กนักเรียน อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ และเด็กนักเรียน 
อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ผ่านการอบรมการขับขี่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
โรงเรียน  โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมโครงการฯ 
น าร่อง 10 โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิผล  ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขยายผลการ
ด าเนินงานให้ครบทุกโรงเรียน  

  

 

  เพ่ื อให้ นั ก เรียน ครู  และบุ คลากรทางการศึกษาของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 เกิดความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เกิดความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

   
            ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

 
โครงการ ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
    

นโยบายที่  1 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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                                   ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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      เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย สามารถพัฒนาตนเองอย่าง

เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือการ
เรียนรู้และพัฒนาสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุข
ในสังคมตั้งแต่สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศและพร้อมที่จะเข้าสู่เวที
ประชาคมอาเซียนในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่าน
กระบวนการท ากิจกรรมอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง โดยส่งเสริมให้ 

      ที่ผ่านสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินงานและจัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 
และพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึง
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
  
 
 1. เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและ
พัฒนากิจกรรมน าไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 2. เพ่ือปลุกจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม            
สภานักเรียนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
 
            
                                                                                                                                              
           1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

                                                             
                                                ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ  สภานกัเรียนส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2563 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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2. สถานศึกษามีสภานักเรียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
 

 

   

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

            

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

   ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

31 



  

                                         

 

 

 

   

 

 

 

 
   
     ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
เพ่ือลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้ความส าคัญต่อการ
ป้องกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แผนที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียน กลุ่มเยาวชนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง โรงเรียน ชุมชน นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

     เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ขึ้น 

 
 

 1. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
         2. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
         3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
        4. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนงานป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
      

   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

                                                       

 

                                           
                                                               ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

โครงการ : การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 - กิจกรรม ักเร   เพื อ    ปรึกษา (Youth Counselor) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการผ่านการการค้นหา (Re X-ray) และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor) ที่ส่งผลให้
นักเรียนฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาและช่วยให้นักเรียนมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาเพ่ือที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน 
เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยของนักเรียน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเพ่ือนดัวยกันเองโดยการรับฟังให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่เพ่ือนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ก าลังใจโดยอาศัยการเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี 

แผนภูมิที่ ๑ จ านวนสมาชิกนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) 

 

    จากแผนภูมิที่ ๑ แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิกนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ าแนกนักเรียนที่เป็นสมาชิกนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor) 
จังหวัดสุพรรณบุรี 397 คน และจังหวัดนครปฐม 574 คน รวมทั้งสิ้น 971 คน 

- กิจกรรมจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  “Save Zone No New Face”   โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมในโครงการการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในสถานศึกษาให้ปลอดภัยจาก  
ยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม    1 การรณรงค์ ป้องกั  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา าเสพติดใ สถา ศึกษา 
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- กิจกรรมการประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานร่วมการประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อปลอด
เหล้า ปลอดบุหรี่ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในการต่อต้านการดื่มเหล้า
และการสูบบุหรี่ และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 

แผนภูมิที่ ๒ จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่  ๒ แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่ เข้าร่วมการประกวดค าขวัญรณรงค์ ในหัวข้อ 
“ปลอดเหล้า   ปลอดบุหรี่” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ าแนกโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม
การประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แห่ง จังหวัดนครปฐม 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 
11 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุพรรณบุรี 4 แห่ง 
จังหวัดนครปฐม 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1๒ แห่ง 
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ผลการประกวดค าขวัญ “ปลอดเหล้า ปลอด ุหร  ” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ระดั มัธ มศึกษาตอ ต้  

ล าดั  รางวัล   ได้รั  ชื อ –  ามสกุล โรงเร    
๑ ชนะเลิศ เด็กหญิงหอมเดือน ลุงค า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  
๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงนฤมล  ทิมสี โรงเรียนดอนคาวิทยา  
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กหญิงศศิกานต์  ภูศรีนาค โรงเรียนสถาพรวิทยา  
๔ ชมเชย เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์วิเชียร โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  
๕ ชมเชย เด็กหญิงลักษมณ ทวีผลอุดมสิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7  
๖ ชมเชย เด็กหญิงศุภณฏัฐ์  สามภูศรี โรงเรียนคงทองวิทยา  
๗ ชมเชย เด็กชายรัฐภูมิ  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  
๘ ชมเชย เด็กหญิงภาวิดา  ดอนสระ โรงเรียนราชินีบูรณะ  
๙ ชมเชย เด็กหญิงวีรพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  

๑๐ ชมเชย เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีตระบุตร โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
๑๑ ชมเชย เด็กชายวชิรวิทย์  สวัสดิ์กิจ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  

 
ระดั มัธ มศึกษาตอ ปลา  

ล าดั  รางวัล   ได้รั  ชื อ –  ามสกุล โรงเร    
๑ ชนะเลิศ นางสาวสิริพร  ด่านจับกุม โรงเรียนราชินีบูรณะ  
๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวปภาวรินทร์ ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนดอนคาวิทยา  
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวนิศารัตน์  แวดไธสง โรงเรียนสถาพรวิทยา  
๔ ชมเชย นางสาวชลธิชา  อนุมาตร โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  
๕ ชมเชย นางสาวสุภัชรา  ไตรภาพ โรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”  
๖ ชมเชย นางสาวมนัสนันท์  ภัทรเพ็ชรกิจ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7  
๗ ชมเชย นางสาวสิริยากร บวรธรรมโชติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  
๘ ชมเชย นายเจษฎากรณ์  เสมาวัตร โรงเรียนคงทองวิทยา  
๙ ชมเชย นางสาวสุภาพร  อินแก้ว โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  

๑๐ ชมเชย นางสาวปิยะพัทร ก าเหนิดเกลื้อ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
๑๑ ชมเชย นายอภิเชษฐ์ เพชรฤาชา โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
๑๒ ชมเชย นางสาวกนกวรรณ  นรขุน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  

 

- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ส่งคู่มือ  การขับเคลื่อน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ส าหรับสถานศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตาม 7 มาตรการ ดังนี้ 

 1. การก าหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”ของสถานศึกษา 
 2. การบริหารจัดการใน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” 
 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” 
 4. การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” 
 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ 
 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
ให้เกิดการขับเคลื่อนขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปรับแนวทางให้เข้ากับบริบทของ
แต่ละสถานศึกษาได้ สรุปการด าเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มีโรงเรียนประเมินตนเองได้ครบ  7  มาตรการ 
จ านวน  6  โรงเรียน ดังนี้ 
     ๑. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
     ๒. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
     3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
     4. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 
     5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
     6. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วทิยาคม 

 มีโรงเรียนประเมินตนเองได้ไม่ครบ ๗ มาตรการ 2 โรงเรียน ดังนี้ 
     1.โรงเรียนสถาพรวิทยา 
     2. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

 และมีโรงเรียนยังไม่ได้ประเมินตนเอง จ านวน 53 โรงเรียน 

- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้โรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมินผลงาน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด  สื่อลามกอนาจาร การพนัน 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด จ านวนโรงเรียนขอรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน จ านวน 2 โรงเรียน(สุพรรณบุรี) ระดับทอง จ านวน 3 โรงเรียน
(นครปฐม) และระดับเพชร จ านวน 4 โรงเรียน(นครปฐม) รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน 

 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 9 โรงเรียน ดังนี้ 

 ระดับเงิน 
     ๑. โรงเรียนสงวนหญิง  
     2. โรงเรียนดอนคาวิทยา 

 ระดับทอง 
     ๑. โรงเรียนราชินีบูรณะ  
     ๒. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  
     3. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  
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 ระดับเพชร 
     ๑. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  
     ๒. โรงเรียนคงทองวิทยา  
     ๓. โรงเรียนบางเลนวิทยา  
     ๔. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 

 

 

 

 

 

 

 ๑. กิจกรรมต ารวจประสานงาน ประจ าโรงเรียนจ านวนต ารวจประสานงาน ประจ าโรงเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ าแนกจ านวนต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี      
จ านวน 30 คน และจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน 

 ๒. กิจกรรมตรวจปัสสาวะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด าเนินงานขอความ
อนุเคราะห์ชุดทดสอบสารยาเสพติดในปัสสาวะ ส าหรับยาบ้า และ ไอซ์ จากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปราม  ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนที่ต้องการชุดตรวจในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

 ๓. การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

จังหวัด ครปฐม 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  เมื่อวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผู้ที่ได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 
               1. นางสาวศจี ชินอักษร             ผู้อ านวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
      ๒. นางสิริรัตน์ ทวีตั๊งตระกูล        ครูโรงเรียนคงทองวิทยา 

จังหวัดสุพรรณ ุร  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ   เมื่อวันที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้
ที่ได้รับพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ จ านวน ๓ อัตรา ดังนี้ 
 

กิจกรรม    ๒ ติดตามผลการขั เคลื อ การด าเ ิ งา  าเสพติด 
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            ๑. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ านวน ๑ อัตรา ได้แก่ 

               ๑.๑ นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย      นักวิชาการศึกษาช านาญการ    

            ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ จ านวน ๒ อัตรา ได้แก่ 

               ๒.1 นายวุฒิชัย สวัสดี               ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 

               ๒.๒ นายสมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  ครูโรงเรียนคงทองวิทยา 

 

 

แผนภูมิที่ ๖ แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิก TO BE NEMBER ONE 

 

 จากแผนภูมิที่ ๖ แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิก TO BE NEMBER ONE ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ าแนกเป็นนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO BE NEMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 33,823 คน และนครปฐม 21,065 คน รวมทั้งสิ้น 54,888 คน 

 

แผนภูมิที่ ๗ แสดงข้อมูลจ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ ๖ แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิก TO BE NEMBER ONE ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จ าแนกเป็นนักเรียนที่เป็นสมาชิก TO BE NEMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 33,823 คน และนครปฐม 21,065 คน รวมทั้งสิ้น 54,888 คน 

 

 

กิจกรรม    ๓ การส่งเสริมส ั ส ุ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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แผนภูมิที่ ๗ แสดงข้อมูลจ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ ๗ แสดงข้อมูลจ านวนศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็นศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสุพรรณบุรี 28 แห่ง นครปฐม 19 แห่ง รวมทั้งสิ้น 47 แห่ง และจ าแนกเป็นสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ จังหวัด
สุพรรณบุรี 3,958 คน นครปฐม 710 คน รวมทั้งสิ้น 4,668 คน 

  

 

  

 ๑. กิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     - ให้โรงเรียนจัดท าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนละ 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 61 โรงเรียน เป็นเงิน 
244,000 เพ่ือให้โรงเรียนจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นแกน
น าในการเฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรียน 
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 - การจัดท าแนวทางกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงได้ปรับกิจกรรมให้
มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ครูที่เป็นผู้บั งคับบัญชาลูกเสือได้เข้ามาอบรมแนวทาง
ดังกล่าว น าไปปรับใช้กับการอบรมหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง                                                         
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     - กิจกรรมลูกเสือท าความดีเพ่ือพ่อ (หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือท าความดีเพ่ือพ่อ เนื่องใน
โอกาสวันพ่อแห่งชาติ ผ่านกลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในการด าเนินกิจกรรม อาทิ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด  บ าเพ็ญประโยชน์  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 27 โรงเรียน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม    ๕ การ ริหารจัดการระ  ข้อมูลการรา งา ด้า  าเสพติดใ สถา ศึกษา (NISPA) 

ONE 
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  ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น  
ในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2563 
 
 
 

 1. เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการ
ลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัด 
      

   

 1. ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ดี  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้างเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

 
 

 
 
 
 

                                                                                  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ   ส่งเสริมการด าเนนิงานกิจกรรมลกูเสือ เนตรนาร ีของส านกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2563 
 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

นโยบายที่  1 
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2. บุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและขยายผลสู่

นักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน 
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและสร้าง

เครือข่ายงานกิจการลูกเสือในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีประสิทธิภาพ  
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  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง คนดี
ให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอน
ให้เด็กมีน ้าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เพ่ือเป็นการน้อมน้าพระราชกระแสรับสั่ง
ดังกล่าว มาปฏิบัติ ให้ เป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดท้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ขึ น โดยให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และเพ่ือให้ด้าเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมาย 
มีผลลัพธ์ และผลผลิตที่เกิดขึ นกับนักเรียนอย่างชัดเจน  มีกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝัง
ให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่  1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู  
3) ความซื่อสัตย์สุจริต  4) ความรับผิดชอบและ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดยเริ่มด้าเนินการมาตั งแต่ปีงบประมาณ 
2560 ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2563 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ   ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง
และมีคุณภาพ  

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้น้านโยบายดังกล่าวมาวางกรอบทิศทาง        
การพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ ข้อที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ จึงได้
จัดท้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 ขึ นอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถน้ากระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีจิตส้านึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรม อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีนวัตกรรม และมีการสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

 

 

 

                                                        

                                                              ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

หลักการและเหตุผล 

โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 

นโยบายที่  1 

วัตถุประสงค์ 
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          1.1 ได้เครือข่ายครูแกนน้า (ครูใหม่ จ้านวน 19 โรงเรียน) 
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับ

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
1.3 โรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ และประกาศรับรองให้ระดับ 1 ดาว 

และระดับ 2 ดาว 
1.4 นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด เพื่อยกระดับเป็น 2 ดาว จ้านวน 18 โรงเรยีน 
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 การปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะให้กับบุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมถือเป็นเรื่องส าคัญ
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้บุคคลมีความเสียสละ ร่วมแรงรวมใจและร่วมมือกันในการท าความดี  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดังพระราชด ารัสของในหลวงรัชการที่ 9 รวมถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชการที่ 10 ที่มุ่งสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  ซึ่งหมายถึงพลเมืองที่
ดีเห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการท าความดี  รวมถึงการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรได้
ร่วมมือ ร่วมใจ ท าประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 
 
   

 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องจิตอาสา : เราท าความดีด้วยหัวใจ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ให้บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา บริจาคทรัพย์ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขท่ีได้
ช่วยเหลือผู้อื่น                             

 
   

 บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการท า
กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ   จติอาสา : เราท าความดดี้วยหัวใจ 
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 ณ  เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ณ  วัดโภคาราม  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 ณ  วัดบ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 

 ณ  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
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  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ง่ายและมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน โดยสามารถเข้าไปเพ่ือแบ่งปันความรู้และเสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ถูกปิด
กัน้ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ครู ไทยรับมือ
กับโลกยุค 2.0 หรือโลกแห่งการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันกันบนเครือขายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของ Socail 
Media ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดใน
การจัดท าสื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรม นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการเรียนรู้จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ“จัดท า
ห้องสถานีถ่ายทอดสดสื่อออนไลน์โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มาพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดี 

   

 

  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถน าไป 
จัดกิจกรรมในรูปแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท  
ของตนเอง 

   

 

  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
จัดกิจกรรมในรูปแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง
  
 
   

 

 

   
            ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 

   โครงการ “จัดท าห้องสถานีถ่ายทอดสดสื่อออนไลน์” 
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 นโยบายที่ 2 

ด้านการจัดการศกึษาเพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสู่ความเป็นพลโลก 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
                
     การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน   ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงให้โอกาส
แก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และมีเสรีภาพทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าครูผู้สอน  
ผู้เรียนผู้ศึกษาวิจัย  มีเสรีภาพในการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้มีการคิดค้นหาแนวทางวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหม่ ๆ หาเทคนิคการสอน วิธีการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30    ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
มีความรอบรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควร พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยให้การศึกษาและเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้การจัดการศึกษาได้ตอบสนองนโยบายและแนวคิดข้างต้น  คือ  การวิจัย  การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาและเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งทางปัญญา  (ประเวศ วะสี, 2539, หน้า 73-88)  
เพราะการวิจัยเป็นวิธีการส าคัญที่จะน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  งานการวิจัยที่ส าคัญของครูคือ  การวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่สามารถท าได้  แต่โดยสภาพความ
เป็นจริงแล้ว  ครูเป็นบุคคลที่ท าการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน  
ผู้วิจัยคือครูผู้สอน  การที่ครูท าวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงควรได้รับการส่งเสริม ให้มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน  จะท าให้ครูได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองสามารถแก้ปัญหาที่มีผลต่อการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  เพราะครูเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้เรียนและเข้าใจสภาพการเรียนการสอนที่แท้ จริงการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนให้ถูกต้องตามหลักวิธีวิทยาทางการวิจัยจึงมีความส าคัญยิ่ง เพ่ือ
การพัฒนาผู้เรียน แก้ไข ผู้เรียนโดยใช้ชีววิทยาทางการวิจัยเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

 
 

 

 

                                                             ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันสู่ความเป็น 

                                                        พลโลก 

  โครงการ  วิจัย ครตู้นกลา้วจิัย  รุน่ที่   2 

นโยบายที่  2 

หลักการและเหตุผล 
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       1.  เ พ่ือพัฒนาครู     ต้นกล้าวิจัย  ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และการใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

2.  เพ่ือส่งเสริมครูต้นกล้าวิจัยในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
 
 

             1.  ครูได้หัวข้อในการท าวิจัยในชั้นเรียน ครูได้วิธีการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และ
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 

       วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ.โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
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        วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ.โรงเรียนบางลี่วิทยา 
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 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนของ

ประเทศโดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ในการเรียนรู้ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมาโดยตลอด เนื่องจากภาษาไทยเป็น
เครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันอันจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้การประกอบกิจธุระ การงานและการด ารงชีวิตร่วมกันต่อไปด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนด
นโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการด ารงชีวิตทั้งนี้ในการด าเนินการพัฒนาดังกล่าว
มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้มี
คุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ส าหรับปีงบประมาณ 2563 นี้ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ o-net วิชาภาษาไทยการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และการ
ประเมินการรู้เรื่องการอ่าน Reading Literacy ตามแนวทางการประเมิน นักเรียนร่วมกันกับนานาชาติ PISA 
รวมทั้งผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทยที่จัดขึ้นโดยสถาบันภาษาไทยส านักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผู้สอนยังจ าเป็นต้องใช้
ความส าคัญกับสาระทั้ง 5 สาระได้แก่การอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาและวรรณคดี
วรรณกรรมอย่างไรก็ตามบางสะอาดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นอาทิหลักการใช้ภาษาไทยและวรรณคดี
และวรรณกรรมเป็นต้น ในปีงบประมาณ 2563 นี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงได้ก าหนด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรมมากขึ้น
และหวังว่าด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่หลากหลายและส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารและการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 

 

                                                          
             ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันสู่ความเป็น 
                                                     พลโลก 

                                                     พลโลก 
 

โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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           1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้สอนด้านการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 

 2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน เพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 

      

   

  1. นักเรียนมีพัฒนาด้านทักษะภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 
           2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีเป้ำหมำยหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้ปฏิบัติงำนนิเทศกำรศึกษำ จ ำนวน 20,000 บำท   

                งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
เป็นหน่วยงำนในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ มีภำรกิจหลักในกำรก ำกับ ดูแล พัฒนำและช่วยเหลือครูผู้สอนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม  ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ มำตรฐำนกำรศึกษำ และจุดเน้นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ตระหนักถึงประโยชน์ในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ ICT (Information and Communication Technology) เพ่ืองำน
นิเทศกำรศึกษำ ซึ่งส่งเสริมให้กำรดำเนินกิจกรรมและกำรให้บริกำรกำรนิเทศครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยสะดวก 
รวดเร็ว ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนช่วยสร้ำงเสริมทักษะกำรใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองแก่ผู้นิเทศ
และผู้รับกำรนิเทศ  งำนนิเทศ ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบนิเทศ
ออนไลน์ขึ้น  
 

   

 1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำด้วยระบบนิเทศออนไลน์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

 2. เพื่อเป็นแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำด้วยระบบนิเทศออนไลน์ของกลุ่มนิเทศ ติ ด ต ำม
และประ เมิ นผลกำรจั ดกำรศึ กษำ  ส ำนั ก ง ำน เขต พ้ืนที่ ก ำ รศึ กษำมั ธ ยมศึ กษำ  เ ขต  9  
  3. เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนด้วยระบบนิเทศ
ออนไลน์ 
 

 

 
 

 

 

                                                        ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็น 
                                                    พลโลก 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงการ  พัฒนำระบบนิเทศออนไลน ์
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 1. กำรนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีคุณภำพและ

ประสิทธิภำพสูงขึ้น ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำที่สอดคล้อง

กับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
            3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่เป็น
ระบบจำกกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนด้วยระบบนิเทศออนไลน์ 
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 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
บริหารงาน  เพ่ือก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนด   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการีศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท า
แบบติดตาม  ประเมินผล  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือ
ติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้นการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย  จึงเป็นกระบวนการใช้เทคนิคการวิจัยไปพัฒนา 
เช่น กระบวนการคิด กระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอนเพ่ือให้ได้ค าตอบ ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล และน าข้อสรุป
ที่ได้มาพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

 
   

 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เกิดกระบวนการคิด กระบวนการ
ท างานที่ เป็นขั้นตอนเ พ่ือให้ ได้ค าตอบ ข้อสรุปที่ เป็นเหตุ เป็นผล  และน าข้อสรุปที่ ได้มาพัฒนางาน  
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 
                                                                                                                                
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เกิดกระบวนการคิด กระบวนการท างานที่
เป็นขั้นตอนเพ่ือให้ได้ค าตอบ ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล  และน าข้อสรุปที่ได้มาพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการและบุคลากรมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างน้อยคละ 1 ชิ้น 

 

 
     

                           

 

 

                                                        ด้านการจัดการศึกษาเพือ่เพิ่มขดีความสามารถ ในการแข่งขันสู่ความ 

                                               เป็นพลโลก 

โครงการ   ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเปน็ระบบด้วยกระบวนการวิจัย 
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 นโยบายที่ 3 

 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ 



         

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 ครูนับว่าเป็นปูนีชยบุคคลที่ส าคัญอย่างมากต่อสังคม  นอกจากเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้
ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประ เทศชาติ 
และท าหน้าที่เป็นผู้คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่าง ๆ แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ตลอดจนวิชาชีพ ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นผู้มีความเสียสละอย่างมาก  เพราะการที่จะอบรมสั่งสอน
ศิษย์ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น  แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็น
คนดี เป็นคนมีคุณภาพของสังคม 

 
   

  6.1  เพ่ือระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ 
      6.2  เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครู 
      6.3  เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจ   สร้างสามัคคีธรรม   ความร่วมมือ   ความเข้าใจอันดีระหว่าง
เพ่ือนครูครูและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม   
       6.4  เพื่อธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

                                            

 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความพึงพอใจ  มีขวัญและก าลังใจ
ในตนเอง 

 
    

                         

 

 

 

 

                                                        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  วนัคร ู“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทนั  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ประจ าปี   
             พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต  9 
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หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 การพัฒนา คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าง  
เป็นระบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงมีนโยบายในการ
พัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ด้ านงานบ าเหน็จ
ความชอบ และทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคล       
     1. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีสุดขององค์การ 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล ก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอัตราก าลัง 
การสรรหารบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การถึงแก่กรรม สรรหารอัตราใหม่ทดแทนทันเวลา
และตามสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ 

3. ครูมีขวัญ ก าลังใจ การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ เช่น การเลื่ อน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและการได้การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ 
ที่ประสงค์ในสิทธิ์ของตนเองที่พึงจะได้ 

4. การเก็บรักษาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 มีความทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการจะท าให้สะดวกต่อการขอยืม ตรวจสอบ และการบันทึกข้อมูล 

5. เมื่อมีการพัฒนางานและจัดเก็บงานอย่างเป็นระบบ จะท าให้งานต่าง ๆในกลุ่มบริหารงานบุคคล
สะดวกต่อการค้นคว้า/การรายงานข้อมูล มีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ 

6. ข้าราชการครูฯ มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รู้หลักในการครอง
ตน ครองคน และครองงาน 

 

 
 

1. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาให้มีสภาพอัตราก าลังที่
เหมาะสมตามความจ าเป็นและความขาดแคลน ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
      2.  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง 
ตามสาขาวิชาเอก ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและสมรรถนะความรู้ความสามารถอันเหมาะสมกับต าแหน่ง ได้ครบตามความ
ต้องการ  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

                                                           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

  โครงการ  พฒันาศักยภาพการบรหิารงานบุคคล 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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                3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่พึงจะ
ได้รับในสิทธิ์ของตนที่พึงจะได้ เช่น  การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
และการได้การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ การเลื่อนวิทยฐานะ ตามก าหนดเวลา        

                4. การจัดเก็บทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ. เป็นระบบเรียบร้อย สะดวกต่อการขอยืม  
การค้นหา การบันทึกข้อมูล ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้าราชการครู ไม่ต้องเดินทางไกลในการมาขอรับบริการ  
               5. งานถูกจัดเก็บเป็นระบบ จะท าให้สะดวกต่อการค้นคว้า/การรายงานข้อมูล มีความพร้อมในการ  
รองรับการประเมนิด้านคุณภาพได้  

               6. ให้ความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่  มีความรู้ ความเข้าใจ  
เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักในการครองตน ครองคน และครองงาน สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย 

 
 
 

1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรอัตราก าลังร้อยละ 100 
2. ถานศึกษาได้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องของวิชาเอกที่ประสงค์และ

ข้าราชการครูได้รับการย้ายตามความประสงค์ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามก าหนดเวลา 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกรายได้รับการปฐมนิเทศ   

 
 

 

 

  

การปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 

 

 
  
 

 

  

   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจ้งพิจารณา  
   การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

61 



 

 

 

 

                 

  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงาน   
 ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว.21 

 

 

 

 

 

 

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
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     ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552  และตามหนังสือ     ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ในการ
ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จึงได้ก าหนดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
  

 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การและวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17 / ว21  
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแนวทาง ในการจัดท าผลงานทาง 

วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และน ามาพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

  

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้รับการเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นข้าราชการครูและบุคลากรร้อยละ 70 ผ่านการประเมินเพ่ือให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

 
 
   

 

 

                                                           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ   การตรวจและประเมนิผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ว.17 /ว.21 
 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

63 



 
  

            

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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      ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 
๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง 
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุ กช่วงวัย   มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท า
โครงการนี้ 
 

 
 
          1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้และเข้าใจในการด าเนินงานแนะแนวตามแนวทางทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ / ทวิศึกษา 
 

 

 

 

                                                           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ   พัฒนาศกัยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพ/การศกึษาตอ่ใน     
              สถานศึกษา และพัฒนาตามแนวทาง ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที ่๒๑/ทวิศึกษา 
  

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

66 



 

 

๒. เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษาให้มีความรู้ที่หลากหลายในการด าเนินกิจกรรมแนะแนว 
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลายในการด าเนินงานแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อ และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านงานแนะแนวในโรงเรียน 

 

  

           1. ครูแนะแนวได้รับความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ครูแนะแนวอาชีพในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน อีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
 
                              
 
         2.1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้ตามแนว 
Active Learning อย่างเป็นระบบ 
         2.2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนและผู้เรียน สู่ความเป็น Smart School อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็น Smart City ต่อไป 

 

 

                                                        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)  
             เร่ืองการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสตูรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกตา่ง             
             ตามพหปุัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชพีครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการ      
             เรียนรู ้แบบ Active Learning และ STEM Education 
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๑) บุคลากรของกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
หลักการตามนโยบายทางการศึกษาของ
รัฐบาลและตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๒) ครูผู้สอนสามารถน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนา
และประยุกต์ให้ได้อย่างมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ด้วยการน ายุทธศาสตร์
เทคนิควิธี-แนวคิด-ทฤษฎีการเรียนการ
สอนแนวใหม่ไปสอดแทรกในการจัดการ
เรียนการสอน 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน อีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
   
 
         
  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

                                                        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)  
             เรื่องการยกระดบัคุณภาพดว้ยการพฒันาครผูู้สอนวิทยาการค านวณ (Coding) ดว้ย     
             ทกัษะ กระบวนการคดิขัน้สูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการ 
             เรียนรู้แบบ  Active  Learning   
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 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมและน าไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียนได้ 
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  นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้มีการเร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
มาตรา 47   ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเป็นกระบวนการและวิธีการเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการจัด
การศึกษา   
   จากนโยบายดังกล่าว  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  
ได้ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ได้ทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้ง
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งจากผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดจน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะได้น าผลที่ได้ไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติต่อไป 
 

   

         2.1   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น 
                 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากการทดสอบ 
                 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
         2.2   เพ่ือส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
                 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
         2.3   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในด้านการวัดและ 
                 ประเมินผล 
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หลักการและเหตุผล 

  โครงการ  ยกระดับผลสมัฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
              (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 กิจกรรมที่ 6 รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
                ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานให้กับโรงเรียน โดยมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
       ยังไม่ได้ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการที่มีทั้งหมด 6 กิจกรรม  สามารถด าเนินการได้แค่กิจกรรม 
เดียว คือ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ . โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ฯ 
      ผลของกิจกรรมการมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ 
และสูงกว่าระดับประเทศเป็นรายมาตรฐานสาระ เสร็จสิ้น เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2563 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ก าหนด ให้มี
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์    ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และ
หน่วยงานการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
              ดังนั้นเพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติ
ดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  และเพ่ือให้ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลงานดีเด่น  ขึ้น 
 
   

 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
  2.  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
  3.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 
  4.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  5.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                                            

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้รับ
รางวัล ในปี 2562 โดยให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ปี 2563 ทั้งสองจังหวัดคือจังหวัดนครปฐม 
มีผู้เข้าร่วมการยกย่องเชิดชูเกียรติใน วันครู ปี 2563 จ านวน 519 คน  จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าร่วมการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติใน วันครู ปี 2563 จ านวน 438 คน รายละเอียดสรุปผลดังแนบ 
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โครงการ สง่เสรมิ ยกย่อง เชิดชูเกียรตขิ้าราชการครแูละบุคลากร ทางการศกึษา 
ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลงานดีเด่น 
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จ ำนวนผู้
ได้รับรำงวัล 

1 รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ .ศ.2561 (เกียรติบัตรและเข็มเชดิชเูกียรติ ครุฑทองค ำ) 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2 รำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภทผู้บริหำร 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

3 รำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภทครูผู้สอน 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

4 รำงวัล "คุรุสดุดี" 3 คุรุสภำ
5 รำงวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ ำปี 2562 2 สกสค.
6 รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ "ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 สพฐ
7 รำงวัลเกียรติบัตร  "โรงเรียนดีไมม่อีบำยมขุ" 1 สพฐ
8 รำงวัลเกียรติบัตร"ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 สพฐ
9 รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ "ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทครูผู้สอน 2 สพฐ
10 รำงวัลเกียรติบัตร"ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 7 สพฐ
11 รำงวัลเกียรติบัตร"ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทครูผู้สอน 122 สพฐ
12 รำงวัล OBEC AWARDS (ระดับชำติ) 3 สพฐ.
13  รำงวัล OBEC AWARDS ระดับภำค (สพป.นครปฐม เขต 1 เจ้ำภำพ) 1 นครปฐม เขต 1 ร่วมกับ สพฐ

14 รำงวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ระดับจังหวัด) 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
15 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
16 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
17 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
18 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
19 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
20 รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (มัธยมศึกษำตอนปลำย) 1 สพม.9
21 รำงวัลเกียรติบัตร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น 3 สพม.9
22 รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถำนศึกษำ (มธัยมศึกษำตอนต้น) 4 สพม.9
23 รำงวัลเกียรติบัตร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น 5 สพม.9
24 รำงวัลเกียรติบัตร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดีเด่น 5 สพม.9
25 รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถำนศึกษำ (มธัยมศึกษำตอนปลำย) 5 สพม.9
26 รำงวัลเกียรติบัตร ครูดีเด่น 263 สพม.9
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จ ำนวน
ผู้ได้รับรำงวัล 

1 รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับดี (ได้รับรำงวัลจำกคุรุสภำ) 1 คุรุสภำ
2 รำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ    สธ ครูภำษำไทยดีเด่น  (ได้รับรำงวัลคุรุสภำ) 1 คุรุสภำ
3 รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 1 สพฐ
4 รำงวัลเกียรติบัตร  "โรงเรียนดีไมม่อีบำยมขุ" 1 สพฐ
5 รำงวัล "คุรุสดุดี" 2 คุรุสภำ
6 รำงวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ ำปี 2562 2 สกสค.
7 รำงวัล OBEC AWARDS (ระดับชำติ) 8 สพฐ.
8 รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ "ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทครูผู้สอน 3 สพฐ
9 รำงวัลเกียรติบัตร"ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 8 สพฐ
10 รำงวัลเกียรติบัตร"ครูดีไมม่อีบำยมขุ" ประเภทครูผู้สอน 214 สพฐ
11 รำงวัลเข็มเชดิชเูกียรติบุคลำกรศูนย์เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดีแด่น 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
12 รำงวัลเกียรติบัตรผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 2562 (ระดับจังหวัด) 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
13 รำงวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ระดับจังหวัด) 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
14 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด) 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
15 รำงวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ (ระดับจังหวัด) 1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
16  รำงวัล OBEC AWARDS ระดับภำค (สพป.นครปฐม เขต 1 เจ้ำภำพ) 2 นครปฐม เขต 1 ร่วมกับ สพฐ

17 รำงวัลเกียรติบัตร รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น 2 สพม.9
18 รำงวัลเกียรติบัตร ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น 3 สพม.9
19 รำงวัลเกียรติบัตร ครูดีเด่น 266 สพม.9
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          กิจกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลส ำเร็จของโครงกำร  
 จากการด าเนินกิจกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ได้รับ
การคัดเลือก และได้รับรางวัล  จ านวน 5 รางวัล คือ รางวัลคุรุสภา,  รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนดีเด่น (ตามกลุ่ม
สาระ) รางวัลคุรุสดุดี  (รางวัลระดับจังหวัด) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 9 ประจ าปี
การศึกษา 2563  (รางวัลระดับชาติ)  รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที ่17 พ.ศ. 2562  (ระดับจังหวัด)  ดังนี้  
 1. รางวัลคุรุสภา   
       ประเภทวิชาชีพครู ได้รับคัดเลือกจ านวน  3  รายคือ 
  1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์    ครู  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
         2 นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล   ครู โรงเรียนสงวนหญิง 
  3 นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ  ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 2. รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนดีเด่น (ตามกลุ่มสาระ)   ได้รับการคัดเลือก จ านวน 5 ราย คือ 
       2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น (จ.นครปฐม)    
                     นางสาววรรณวิษา  จีนไผ่  ครู โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
     2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น    
                     นางรัตนา  หิรัญโรจน์  ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
     2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)    
                     นางกิตติญา  สุทพิสิฏฐ  ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ 
     2.4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ       การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ดีเด่น (จ.สุพรรณบุรี)   
                       นางสาวธนพร มากระจัน  ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
     2.5  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   
  นายตรงกิจ  สุขเหลือ   ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา 
 3. รางวัลคุรุสดุดี   
       ประเภทวิชาชีพครูได้รับคัดเลือกจ านวน 5 ราย จังหวดันครปฐม 3 ราย  
                 จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ราย  คือ 
         3.1  นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา  ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ 
  3.2 นายสุทธิกิตต์  ธิติวรนันท์  ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา 
  3.3 นายชาตรี  จันทร์จารุภัค  ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา    
         3.4 นายไพฑูรย์  สายเสน    ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
  3.5 นางสาวบุญสม  ศรีศักดา   ครูโรงเรียนสงวนหญิง 
      ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกจ านวน 2 ราย คือ 
           3.6 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ 
                                                                บวรนิเวศน์ศาลายา 
           3.7 นางสุคนธ์  ตีรวฒันประภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
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 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2563   
               ในการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค มีโรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 25 ราย ผ่านการพิจารณาให้
ส่งผลงานไปประกวดในระดับชาติพิจารณาโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 18 
รายการ ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติ จ านวน 4 รายการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จ านวน  
12 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางสรุปข้อมูลผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9  ประจ าปีการศึกษา 2562  (ระดับชาติ)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ที่ ผู้เข้าประกวด ต าแหน่ง / สังกัด รางวัล OBEC 

AWARDS ระดับชาต ิ
ด้าน กิจกรรม หมาย

เหต ุ
1 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั                               
นครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐ(พระต าหนกัสวน
กุหลาบมธัยม)/ สพม.9 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง 

ด้าน
วิชาการ 

สถานศึกษายอดเยีย่มประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ ่ 

  

2 นางสาวขนิษฐา 
ปานชา 

ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย สุพรรณบุรี/ สพม.9 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง 

ด้าน
วิชาการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

  

3 นายไพฑูรย์ วิเวก ครู โรงเรียนคงทองวิทยา/ สพ
ม.9 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง 

ด้าน
วิชาการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา  

  

4 นางสาวบุณยนุช 
อินทร์สวาท 

ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 7/ สพม.9 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  

  

5 โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา/ สพ
ม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
บริหาร
จัดการ 

สถานศึกษายอดเยีย่มประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  

  

6 โรงเรียนบางเลน
วิทยา 

โรงเรียนบางเลนวิทยา/ สพม.
9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

สถานศึกษายอดเยีย่มประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  
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ที ่ ผู้เข้าประกวด ต าแหน่ง / สังกัด รางวัล OBEC 
AWARDS ระดับชาต ิ

ด้าน กิจกรรม หมาย
เหต ุ

7 นางวรรณ ี ภิรมย์ค า ผอ.ร.ร. โรงเรียนบางเลน
วิทยา/ สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้านบริหาร
จัดการ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่ม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  

  

8 นายอรรฐพนธ ์ศรี
โพธิ ์

ผอ.ร.ร. โรงเรียนก าแพงแสน
วิทยา/ สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม PLC  

  

9 นางสาวสุญาดา เฮง
ชัยโย 

รอง ผอ.ร.ร. โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยันครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) / 
สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

  

10 นางสาวทัศนีย์ 
วิวัฒน์ชานนท ์

ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา/ 
สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
วิชาการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  

  

11 นางสาวอัมพร ชุน
ถนอม 

ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา/ 
สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
วิชาการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  

  

12 นายผจญ รุ่งอรุณ
เลิศ 

ครู โรงเรียนคงทองวิทยา/ สพ
ม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้านบริหาร
จัดการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  

  

13 นางนันท์วรรณ ์สม
ทรงแป้น 

ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา/ 
สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้านบริหาร
จัดการ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม  

  

14 นายธีระ อินทร์สวา่ง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6/ สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

  

15 นางสาวบุญสม ศรี
ศักดา 

ครู โรงเรียนสงวนหญิง/ สพม.
9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายบูรณาการ  
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ที ่ ผู้เข้าประกวด ต าแหน่ง / สังกัด รางวัล OBEC 
AWARDS ระดับชาต ิ

ด้าน กิจกรรม หมาย
เหต ุ

16 นายกวี โพธิสธุา ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภ
คารม/ สพม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายกิจกรรมนักเรียน  

  

17 นางสาววันด ี
พุทธคุณรักษา 

ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ/ สพ
ม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher 
ระดับมัธยมศึกษกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

  

18 นางศิริลักษณ ์ชินช่ง
จู 

ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ/ สพ
ม.9 

รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

ด้าน
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนการ
สอน 

ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC  

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
5. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562 
   ในการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2562  มีผู้เสนอผลงานให้คัดเลือก 
จ านวน  20 คน  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 9  คน   ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 11 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการคัดเลือก 
“ครูดีในดวงใจ”  เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน   
ผลการคัดเลือก รางวัล“ครูดีในดวงใจ”  ระดับจังหวัด 

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาวขนิษฐา  ปานชา  ต าแหน่งครู  โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
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                      2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง  ต าแหน่งครู   โรงเรียนราชินี
บูรณะ จังหวัดนครปฐม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ.2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 17 กันยายน 2563 
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  มีผู้เข้าร่วมงาน   คือผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 
148 คน เข้าร่วมงาน จ านวน 122 คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงาน 
จ านวน  269 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 391 คน  และจากการส ารวจความพึงพอใจ พบว่าโดยรวมแล้วผู้เข้าร่วม
งานที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัด งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร  
ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563  
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กิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีเด่น” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติใน “วันครู   ปี 2563” 
ภาพการประชุมคณะกรรมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีเด่น” ปี 2563” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงาน “วันครู   ปี 2563” 
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 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562 -2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้ง
ระบบ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ
และตรงตามศักยภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อโลกใน
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และยุค Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมความรู้ทางกฎหมายและวินัย ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 95 ที่บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหากระท า
ผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดี การฝึกอบรม 
การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือ การอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจนคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นในทางที่มีวินัย  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้
กระท าโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้  

  
   

 1. เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐาน
ความผิดทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
 2. เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน
กระบวนการการด าเนินการทางวินัย ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องรวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
                 3. เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงข้ันตอนการอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ์รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                                   

 

 

                                                         

                                                                ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการ  การพัฒนาศกัยภาพข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
            : กิจกรรมการอบรมความรู้ทางกฎหมายและวินัย ส าหรบัผู้บริหารสถานศึกษา 
 

นโยบายที่  3 
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          ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ที่เข้ารับการพัฒนา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานความผิดทางวินัย และ
สามารถด าเนินการทางวินัย ตามข้ันตอนและวิธีการ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   และ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

อบรมความรู้ด้านกฎหมาย และวินัยส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
14-15  สิงหาคม   2563 

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
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   ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ โดยมี
เป้าหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามความต้องการและตรง
ตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้รู้เท่าทันต่อโลกในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และยุค Thailand 4.0  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  

   การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  (Individual Development Plan: ID Plan)  เป็นกิจกรรม
การ อบรมที่จัดท าขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   เพ่ือให้
บุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถใช้เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะด าเนินการ พัฒนา ซ่อมเสริม ธ ารงรักษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามที่หน่วยงานก าหนด และสามารถท างานในปัจจุบันได้ดีขึ้นและส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ และองค์กรบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการ 

 
 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์  
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ สามารถจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนาบุคลากรต่อไป  
 
  

 

 

                                                           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  การพัฒนาศกัยภาพข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา : กิจกรรมการ
อบรมการจดัท าแผนพฒันาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID 
Plan) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  ดว้ยระบบออนไลน ์ 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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             1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที่เข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ( Individual Development Plan: ID 
Plan)  มีความรู้ความเข้าใจสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน  46 คน 
(ผลการทดสอบในภาคผนวก)  
    2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล (ID-Plan) สามารถจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และส่งแผนพัฒนารายบุคคล
ให้กับผู้บังคับบัญชาได้ครบทุกคน (จ านวน 52 คน)   

 

                         ภาพกิจกรรมด าเนินงานและหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการรายงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0  

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนโดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือผู้อ านวยการ
การจัดการเรียนรู้ ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 ทั้งนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเองผ่านระบบ 0nline และแบบ Face – to 
– Face Training ได้ และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดไว้ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้ากับหลักการและ
เป้าหมายส าคัญที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการค านวณ (Computational Thinking)  
ทักษะการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) เพ่ือเป็นการปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” อย่างแท้จริง  

 

 

  1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อนวัตกรรม 
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM 

     

 

 

                                                           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือการบริหารจดัการและพัฒนากระบวนการ
เรียนรูด้า้นเทคโนโลย ี

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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  2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสื่อนวัตกรรมใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง “Coding และ Computing Science” ของการจัดการเรียนรู้
แบบ STEM 

        3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน มีความรู้และใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
                              
   1. ครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผ่านการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย "การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
ในโรงเรียน" 

   2. ครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education ส าหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

   3. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพประกอบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จังหวัดนครปฐม 
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       ด้วยกรมบัญชีกลางมีนโยบายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกส่วนราชการ ยื่นขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่      
ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ
ได้ทุกขั้นตอน สร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเป็นการลดขั้นตอนและภาระงานของ
หน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 150 ราย เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) เงินกองุทนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) และให้ผู้เกษียณอายุราชการเข้าถึงข้อมูล       
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายทุกขั้นตอนของการด าเนินการของทางราชการได้ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ช่วยให้ส่วนราชการสามารถส่งเรื่องขอรับเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซึ่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจะได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง และทราบวิธีปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ         
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการนี้ 

 
 

           1.  เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองทีจ่ะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
 2.  เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และส่วนราชการส่งเรื่องขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 3.  เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุราชการ 
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              อิเล็กทรอนกิส์  ผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

90 



 

 

 
 

 

1.  เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น  230  คน 
หน่วย : คน 

รายการ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

จังหวัดนครปฐม 

1. วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   3   3 
2. วิทยากร (ผู้รับบ านาญในสังกัด สพม.9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   1   1 
3. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563  65  76 
4. ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  30  29 
5. ผู้บริหาร สพม.9/เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุม    8  14 

รวมทั้งสิ้น 107 123 
 

2.  เชิงคุณภาพ 
2.1  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการรับเงิน

บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษกรณีบ านาญเสียชีวิต 
เงินกองทุน กบข./กสจ. เงินสวัสดิการต่าง ๆ และเงินสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ
ได้อย่างถูกต้อง 

2.2  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 และส่วนราชการ ยื่นและส่งเอกสารหลักฐาน
การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ ไปยังกรมบัญชีกลาง ส านักงาน กบข./กสจ. ได้อย่างถูกต้องและทัน
ภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 
 
 

1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 

 

  

 

 

 
  
 

ผลการด าเนินงาน 

รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

91 



 

  

    

 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 
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    ในการกระจายอ านาจการจัดการด้านการเงิน การบริหารงบประมาณและการบริหารพัสดุให้แก่
ส่วนราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน
ละบัญชี และการพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน
ภาครัฐที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาครวมและการบริหารพัสดุ 
ของส่วนราชการ มีความถูกต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐและการบริหารพัสดุ มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน 
และต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของสถานศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   ท าให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการรวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารการท างานเป็นทีม 
และหลักธรรมาภิบาล 

 
  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุให้สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้ 
     2. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ 
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โครงการ  ประชมุเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานดา้นพัสดุในสถานศึกษา 
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    3.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการท างาน ท าให้งานรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
    4. เพ่ือให้การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

 
 
 
              ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัสดุเพิ่มมากข้ึน 

     มีความคาดหวังว่าหลังสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุใน
สถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุของโรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกประการ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก
มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน อีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดใน
ตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นและการด ารงชีวิตใน
อนาคต พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถสร้างแบบทดสอบที่มีลักษณะเหมือนข้อสอบ O-NET และข้อสอบ PISA ได้ ดังนั้น
เพ่ือให้ครูในสถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  จึงมีความส าคัญที่จะมีการพัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรง
ตามตัวชี้วัด  
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
 

 
 1) เพ่ือพัฒนาครู ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA ครู 
นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์  
  

 

 

                                                        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  การพัฒนาครูในการสรา้งเครื่องมือวดัและประเมนิผลที่มคีุณลักษณะของแบบประเมนิ  
            PISA STYLE และแบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัคดิวิเคราะห์ 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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 2) เพ่ือนิเทศ ติดตามในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA 
การเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 1) ครสูามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน PISA ครูและนักเรียน
สามารถเข้าใช้ระบบ PISA STYLE แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์  
 2) ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณลักษณะของแบบประเมิน 
PISA การเข้าใช้ระบบ PISA STYLE และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
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รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       

97 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือประเทศชาติ
มั่นคงประชาชนมีความสุข เศรฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” การ
พัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
คือ พัฒนาคนในทุกมิติ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ การปฏิรูปที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  
บทบาทของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ TEPE online, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  
 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีความตระหนักและเห็นความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ พัฒนาครูให้จัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เพ่ือพัฒนาส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพตามเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 

  
 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ (Active 
Learning) การวัดและประเมินผลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 2. เพ่ือให้ครูตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) 
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 3. เพ่ือให้ครูน าความรู้ความสามารถไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

 

 

                                                        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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   1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. หัวหน้าฝ่ายวชิาการ และครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคนโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 20 โรงเรียนในจังหวดัสุพรรณบุรี
และนครปฐม  จ านวน  51 คน  
2. ครูและผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 100 คน  

 () ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 ( ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. สภาพ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
Active ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning  
3. ครูผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

            
          ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 1.1 ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
 1.2 ครูมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 ครูมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
 1.4 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  กิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง มีการใช้ค าถาม
กระตุ้นการคิดของนักเรียน  เน้นการใช้บริบทสถานการณ์จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.5 ครูมีรูปแบบ วิธีสอนที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning อย่างหลากหลาย 
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                นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน Active Learning โรงเรียนขนาดเล็ก 
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โรงเรียนแหลมบัววิทยา โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

โรงเรียนทุ่งคลีวิทยา โรงเรียนเพ่ิมวิทยา โรงเรียนอุบลรัตราชกัญญา 

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา      โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา     

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม โรงเรียนสงวนหญิง 
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    ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน และผลกระทบดังกล่าว ก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การเรียนของนักเรียน ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางไนการด าเนินงานของผู้บริหาร 
และครู ให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม มีการวางระบบที่จะสร้างความ
มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องได้มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนเพ่ือให้การดุแลทั้งที่บ่าน โรงเรียนละชุมชน เชื่อมประสานกันส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน มี
วิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ และลงสู่ตัวนักเรียนอย่าง
แท้จริง โดยก าหนดให้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวขี้วัดความส าเร็จและความเป็นเลิศของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  

  
    1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม ดูแล จากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  โดย
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและการพัฒนาลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
                     2. ได้เครือข่ายครู , ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเข้มแข็ง ในการช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตร
หลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
                     ๓. ครูได้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

  
   

  
                                   

 

 

                                                         
                                                                      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

หลักการและเหตุผล 

โครงการ   คดัเลือกครูตน้แบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ประจ าป ี2563 

นโยบายที่  3 
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พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ. ศ. 2559 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ 
ในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
ทางสังคมสิทธิเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศและการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอ่ืนใดที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและพอเพียง  
ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา ๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา 
ให้ค าปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 3) จัดให้มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัด
ให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสม โดย
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
รวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาส่งเสริมแก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น 

 

 
  

๑.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาของข้าราชการครูในสังกัดให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสภาพและวัย  

๒.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นได้   

๓.  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      

๔.  เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 

 

 

                                                        
            ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

 โครงการ  พัฒนาศักยภาพบคุลากรที่จดัการเรียนการสอนวิชาเพศวถิีศึกษา แบบบูรณาการ 

นโยบายที่  3 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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๑.  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา แบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับสภาพและวัย  
๒.  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้  สามารถลด

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
๓.  สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      
 ๔.  ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์สามารถน าผลการอบรมที่ผ่านการรับรองโดยคุรุ
พัฒนาไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ จ านวน ๒๒ ชั่วโมง 
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 นโยบายที่ 4 

 

ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมทุกภาคส่วน  และผลกระทบดังกล่าว   ก่อให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
เรียนของนักเรียน ดังนั้น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของผู้บริหาร และ
ครูให้ไปสู่ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  มีการวางระบบที่จะสร้างความ
มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน    เพ่ือให้การดูแลทั้งที่บ้าน  โรงเรียนและชุมชน   เชื่อมประสานกันส่งเสริมให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพ่ือให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา สังคม อารมณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  น าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน  มี
วิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  และลงสู่ตัวนักเรียนอย่าง
แท้จริง  โดยก าหนดให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความเป็นเลิศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

 
                                              

  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เป็นระบบ เข้มแข็ง
และยั่งยืนและนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากภัยต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สารเสพ
ติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตาม
สภาพปัญหาและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดู
งาน 

 

 

 

                                                        
            ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง 
                                                    บริการทางการศึกษา 
 

 โครงการ   พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา 

นโยบายที่  4 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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            2. เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเฝ้าระวัง
ดูแลบุตรหลานให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
            3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้
สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
            4. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับสิทธิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
            5. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา                
 

 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  โรงเรียนในสังกัด จ านวน  61 โรงเรียน 
2.  โรงเรียนเป้าหมายยกระดับคุณภาพฯ 
                          จ านวน  5 โรงเรียน                       
3.  ครูที่รับผิดชอบ   จ านวน  61 คน                                            
4.  นักเรียน           จ านวน 73,185 คน                                                   

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

             1.  มีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน
เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจ
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
นักเรียนต่อไป 
             2. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตรงตามสภาพ 
เพ่ือแก้ไขและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
             3. มีเครือข่ายครูและผู้ปกครอง
นักเรียนที่จะช่วยเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้มี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
             4. มีโรงเรียนต้นแบบระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(/ ) ร้อยละ 80 – 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 – 79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย      

ผลการด าเนินงาน 
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ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานอย่างเป็น
ระบบ 
             5. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ  
             6. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหามีอัตราการออกกลางคันลดลง 
             7. นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
             8. นักเรียนได้รับการคุ้มครอง
และดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอก
สถานศึกษา   
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ประจ าปี ๒๕๖๓ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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ประจ าปี ๒๕๖๓ (ระดับเขตตรวจราชการที่ ๓) 

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวไว้ในบทน าว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน อีก 
๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ  
มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้อง 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะ  
สูง เป็นนวัตกรรม 

    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชี วิต การสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่กล่าวมานั้น ผู้เสนอโครงการเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 
 
   

           

 1) เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนาการปรับ
กระบวนการเรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการ
เรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

 

 

                                                                     ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง 
                                                   บริการทางการศึกษา 

 
โครงการ  ประชมุเชิงปฏิบตัิการการพฒันาหลักสตูรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า 

นโยบายที ่ 4 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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 2) เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภท
สาขาวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน น าไปพัฒนา
ต่อยอด  

 
                                                                                                                                
  

 ๑. ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนาการปรับกระบวนการ
เรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนาแผนการเรียน
โครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

          ๒. โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขา
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน น าไปพัฒนาต่อ
ยอด  

 

 

 
     

         

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (๑ ต ำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ) ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพลได้
มำตรฐำนตำมบริบทของตนเอง โดยพัฒนำโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต ำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล” ที่มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพและ
สุขภำพอนำมัย สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เกิดควำมเท่ำเทียมกันเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็น
ต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภำพสำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อมด้ำนสมรรถนะ 
ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนกำรบริหำร กำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้งบ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนซึ่ งถือเป็นหลักประกันให้
ชุมชนว่ำ โรงเรียนคึณภำพจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับควำมรู้ กระบวนกำรและทักษะที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำรงชีวิตในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ สร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนในกำร
ส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน น ำไปสู่กำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมกัน จัดกิจกรรมทำงกำร
ศึกษำท่ีเป็นประโยชน์เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๓ โรงเรียนและจังหวัดนครปฐม ๗ โรงเรียน มีควำมมุ่งหมำยใน
กำรพัฒนำนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำที่เท่ำเทียม มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจและร่วมเข้ำมำช่วยพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๙   

 
  

               1.  เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
๙ จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน ได้มีโอกำสเข้ำถึงคุณภำพกำรศึกษำที่ตรงตำมศักยภำพของนักเรียนและลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 

 

                                                        
            ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกำรเข้ำถึง 
                                                    บริกำรทำงกำรศึกษำ 
 

 
โครงการ  กำรนิเทศ ติดตำม และประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรโรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล   

นโยบายที่  4 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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            2.  เพ่ือให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๙ จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน มีควำมพร้อมในทุกด้ำน มีควำมเข้มแข็งในทำงวิชำกำรเป็นศูนย์รวม
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียน ชุมชนอย่ำงมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน   
            ๓.  เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ 
  
 

 
            1.  นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน ได้มีโอกำส
เข้ำถึงคุณภำพกำรศึกษำที่ตรงตำมศักยภำพของนักเรียนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
            2.  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๙ จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน มีควำมพร้อมในทุกด้ำน มีควำมเข้มแข็งในทำงวิชำกำรเป็นศูนย์รวมกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียน ชุมชนอย่ำงมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน   
            ๓.  กำรมีส่วนร่วมของภำคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ 
                                 

   
 
 
 
            
 

 

 

 
                                                                                                                                
  

      

 
     

                          

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับพลเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน          
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล  า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และมาตรฐานส านักงานเขตพื นที่
การศึกษา พ.ศ.2557  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ตัว
บ่งชี  ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ น ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุก
โรงเรียนมกีระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง 
ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้ เด็กได้รับการศึกษาตาม
ความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั นพื นที่ฐาน พ.ศ.2561 – 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ให้ผู้เรียนในทุกพื นที่ ครอบคลุมคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และลดความเลื่อมล  าทางการศึกษา  
 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมให้ประชากรวัย
เรียนในเขตพื นที่การศึกษา ทั งเด็กทั่วไป เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั ง
หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  
 
   

 

 

                                                         
                                                        ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง 
                                                   บริการทางการศึกษา 
 

โครงการ   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 
              กิจกรรมที ่1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
        

นโยบายที่  4 

หลักการและเหตุผล 
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 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพื นที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกพื นที่ ในเขตพื นที่การศึกษา ทั งเด็กท่ัวไป เด็กพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
 3. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การด าเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียน
ที่จัดห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 และด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนทั่วไป 
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563  และรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวันผ่านระบบรายงานการรับ
นักเรียน โดยมีผลการรับนักเรียน ดังนี  
         1. นักเรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวนรวม
ทั งสิ น 29,460 คน เป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 177 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15,858 
คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 13,425 คน 
         2. โรงเรียนรับรายงานตัวตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 23,567 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 84.42 ของแผนการรับนักเรียน  
         3. ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้พิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความ
ประสงค์ให้จัดสรรที่เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 1,117 คน 
         4. เมื่อสิ นสุดกระบวนการรับนักเรียน โรงเรียนได้รายงานจ านวนนักเรียนในโปรแกรม  DMC (ข้อมูล ณ 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) จ านวน  24,571 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02 ของแผนการรับนักเรียน 
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
 

 
  

 
  

                                                              
 
                     

                         

  

 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดนครปฐม) 

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2562  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
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การเยี่ยมโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  
ในการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
(การจัดสรรที่เรียนจังหวัดสุพรรณบุรี-นครปฐม) 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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 รางวัลพระราชทานที่พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จัดขึ้น  เพ่ือสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้มีกระแสพระราชด ารัสแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล. ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีการศึกษา 2506 ว่า “มีนักเรียนจ ำนวนมำกซ่ึงมีควำมประพฤติ
ดี และมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนสอบได้ผลดี
มำกเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว  สมควรจะได้รับพระรำชทำนรำงวัลและทรงยินดี
จะพระรำชทำนรำงวัลให้” ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ ที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษาของชาติ และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งให้ประชาชนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้ง
ในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เน้นประโยชน์ส่วนร่วม ตลอดจนความร่วมมือแห่ง
สถาบันการศึกษากับสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการ ร่วมกับกรมต้นสังกัดของสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน การ
ด าเนินงานในระยะแรกได้คัดเลือกนักเรียนโดยการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.ศ. 5) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 50 คนแรก ของแต่ละแผนก คือ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ และแผนก
ทั่วไป มาประกอบการพิจารณาเพื่อรับพระราชทานรางวัล ส่วนการคัดเลือกโรงเรียน พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่
จัดการศึกษาได้ผลดีด้วยการพิจารณาผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนที่ได้ล าดับที่ 1 - 
50 คนแรกของทุกแผนก ว่าเรียนชั้น ม.ศ. 1-5 ที่โรงเรียนใด และให้คะแนนแก่โรงเรียนที่นักเรียนคนนั้นเรียนอยู่
ชั้นละ 1 คะแนน โรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 9 โรงเรียนแรก จะได้รับพระราชทานโล่ชมเชยเป็นรางวั ล
พระราชทาน 
 พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา 
และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปั จจุ บั นและให้ มี ผลครอบคลุ มถึ งนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา  และสถานศึ กษา  ทั้ งที่ อยู่ ใ น  
 

 
 

 

                                                        ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง 
                                                        บริการทางการศึกษา 
 

โครงการ   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศกึษาที่มคีุณภาพ : กิจกรรมการคดัเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา  
2563 (ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา)  
        

นโยบายที่  4 

หลักการและเหตุผล 
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 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และจนถึง
ปัจจุบันปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา พ.ศ. 2562             
            การคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  แบ่งเป็น 3 ระดับ  ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือก
ก าหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2563 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

 
 
 
 
  1. เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
            2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีและสถานศึกษาที่จัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
   
 
 
         ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งนักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินล าดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนเข้ารับ
การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด โดยล าดับต่อไป  
 
 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ   
        
     
 
 
 1.1 กลุ่มจังหวัดที่ 1 จังหวัดนครปฐม  
          1.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ 
                    - เด็กชายณัทณพงศ์  ค าฝั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลสรุปคะแนนการประเมินได้ 2.80 (ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3.50)  จึง
ไม่ได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 
 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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เด็กชายณัทณพงษ์  ค าฟ่ัน 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
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 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
                    
   
 
 
 
  ล าดับที่ 1 (ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
                    - นางสาวชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 

 

 

2. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    2.1 กลุ่มจังหวัดที่ 1 จังหวัด
นครปฐม  
          2.1.1 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ขนาดเล็ก 
                   ล าดับที่ 1 (ตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
                    - นางสาวศศิธร  ตะโก
ใหญ่  ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  5 
โรง เรี ยน อุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครปฐม  อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

นางสาวศศิธร  ตะโกใหญ่ 
นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 

นางสาวชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ 
นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
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  ล าดับที่ 2  
                    - นางสาวนภสร  กุลกรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง  
 จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หมายเหตุ  นางสาวนัสรีน  ถิ่นสตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ าเภอ
 เมืองจังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอยกเลิกเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
 พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ตาม
 หนังสือโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมที่ ศธ 04239.38/0443 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 
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นางสาวนภสร  กุลกรรณ์ 
นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

        2.2 กลุ่มจังหวัดที่ 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
          2.1.1 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ขนาดเล็ก 
                   ล าดับที่ 1 (ตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
                    -  น า ง ส า ว รุ้ ง น ภ า  
อยู่นันต์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ าเภอ      
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  9  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

นางสาวรุ้งนภา  อยู่นันต์ 
นักเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
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 3. สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
    3.1 กลุ่มจังหวัดที่ 1 จังหวัดนครปฐม  
          3.1.1 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
                   ล าดับที่ 1 (ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
                   - โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                

        

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศลิป์วิทยาคม) 
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ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนส านึกใน      
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียน    
อันเป็นเกียรติยศอันสูงสุด สร้างขวัญ ก าลังใจ ความภาคภูมิใจ แก่นักเรียน บุคลากร และชุมชน ซึ่งจะส่งผลถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป  
   2. โรงเรียนมีผลการพัฒนาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.1 นักเรียนมีจิตอาสา มีภาวะผู้น าและทักษะในการจัดการและการท างาน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักของศาสนาที่นับถือ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
จนได้รับการยกย่องท าให้เป็นแบบที่ดีกับนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป 
     ๒.๒ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและตรงตามสภาพจริงและ
เป็นปัจจุบัน 
     ๒.๓ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และนโยบายในการจัดการศึกษาของชาติ  
     ๒.๔ ครูผู้สอนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
การท างานเป็นทีมสูง และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นการสร้างรากฐานของความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับคน
ในชาติทางหนึ่ง 
     ๒.๕ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความส าคัญและความไว้วางใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาทุกด้านมากยิ่งข้ึน 
   3. โรงเรียนได้รับการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในทุก ๆ ด้าน 
สามารถเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  
 4. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีสถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงาน 
 5. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน 
ในเรื่องการพัฒนานักเรียน และสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน 
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 นโยบายที่ 5 

ด้านการจัดการศึกษา      
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  ด้วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานด้านการ
จัดการขยะในโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม/โครงการ
การ  คัดแยกขยะ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้าน 0 บาท การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ความรู้และน าเสนอพร้อมแนะน าการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะ ด าเนินการจัดประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ชุมชนปลอดขยะ การประกวดสื่อ/นวัตกรรม เพ่ือโลกสวยด้วย
การลดขยะ 
  เพ่ือเน้นกระตุ้นจิตส านึกโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการขยะและน าขยะมาใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563 ขึ้น 

 
                                              

 1  เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 2  เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการภายใต้กิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 3  เพ่ือเน้นประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้โรงเรียน นักเรียน ลดปริมาณขยะด้าน 1A3R การสร้างวินัยด้าน
การลดขยะตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนและสถานศึกษา 
  
 

 
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีการบริหารจัดการ

ขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์  
          2. นักเรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
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โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2563 
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หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์  

ผลการด าเนินงาน 
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  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่แพร่ระบาด
อย่าง รวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้
ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันไว้ตามประกาศ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ 0032/ว 5674 ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  
 
                                              

  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19)  ให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 
  

 
  บุคลากรในสังกัดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ  การป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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  สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักอยู่ ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ   
เนื่องจากในพ้ืนที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและการลักลอบเผาในที่โล่ง  เช่นการเผาเศษวัชพืช  
และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร  ซึ่งประกอบกับภูมประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและภูเขาล้อมรอบ   
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง  ความกดอากาศสูง  ท าให้เกิดสภาวะอากาศปิด  จึงท าให้ความรุนแรงของปัญหา
เพ่ิมข้ึน  ส าหรับในเมืองใหญ่  เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยมีแหล่งก าเนิดหลักของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ มาจากการระบายของรถยนต์ต่าง ๆ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน  
และเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  การติดเครื่องยนต์ขณะรถยนต์จอดอยู่กับที่  ท าให้มีการระบายของ
ก๊าซชนิดนี้มากขึ้น  โดยเฉพาะการจราจรติดขัด  ท าให้เกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศหลายชนิดใน
ปริมาณมากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบตาระบบผิวหนัง  นอกจากนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังเพ่ิมความเสี่ยงของอันตรายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันใน
สมอง 

     จากสภาวการณ์ดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนในสังกัด  
ที่อยู่ในปริมณฑล ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มีการจราจรแออัด มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  จึงเห็นควร
ให้มีการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

   

 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 
       

  
 นักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) และปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง                                         
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โครงการ   เฝ้าระวังและสื่อสารเตอืนภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5) 
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   ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน
ด้านฝุ่นละออง PM 2.5 
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                ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต
รวมถึงมนุษย์ที่ต้องหันมาให้ความส าคัญและช่วยกันปรับสมดุลให้ระบบนิเวศ อันจะเห็นได้จากผลกระทบที่
เกิดขึ้น    ทั้งภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม พายุ และปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นต้น ซึ่งเกิด
ภาวะโลกร้อนขึ้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์นั้นเอง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของโลก 
ท าให้ทั่วโลกเกิดความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การก ากับดูแลการพัฒนาโลก และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก ในการรั บรอง
ฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติถูกผูกโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และก าหนดในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ที่ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสภาพปัจจุบันปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยัง
ประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความเข้าใจใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชาสู่        การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นแนวทาง
หนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อสาธารณะชนทั่วไป
และเปิดกว้างการรับรู้ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ขยะ    มูล
ฝอย ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ
ระบบนิเวศ 
       กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      ด้านการผลิต
และบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้านและชุมชน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี คุณภาพจาก
การศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 

 

   
         
           ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
โครงการ  สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม
ตามศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาที่ยัง่ยืน ประจ าปงีบประมาณ 2563 

นโยบายที่  5 

หลักการและเหตุผล 
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ก าหนดนโยบายที่ 5 (ปีงบประมาน 2561) ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และก าหนดนโยบายที่ 2 (ปีงบประมาน 2562) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และแนวทางให้
ประสบความส าเร็จ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เล็งเห็นความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาโรงเรียนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการ
จัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการ
จัดการขยะ ขยะพลาสติก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป    
   
 
                                              

 1.  เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การมี
สมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

 
  

9.1 ร้อยละ 80 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีนโยบาย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้ เช่น การน า
หลัก 3Rs มาใช้ในการบริหารจัดการขยะภายในชั้นเรียน โรงเรียนและท่ีบ้าน 

9.2 ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   

 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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     ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 นโยบายที่ 6 

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา เน้นการมี   
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการการบริหารที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
ประกอบกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 
พ. ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดขึ้นพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกลดการจัดท าเอกสารปรับกระบวนการที่สร้างภาระปรับมาตรฐานของผู้
ประเมินดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางการนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประเมินแบบใหม่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงมีความจ าเป็น
จะต้องพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือติดตามสร้างความเข้มแข็งและเตรียม
ความพร้อมในการ ประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 4 ให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันจึ งจัดท า
โครงการนี้ 

 

  
 5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  

5.2 เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพพร้อมรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 

 

 

   
            ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 
  โครงการ   พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ  
                ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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 5.4 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 5.5 เพ่ือหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

  

                1.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  
            2.  ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่  
            3.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนอูท่อง 

โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
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  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรจัดท ำ
นโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6)  มีโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด จ ำนวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำในจังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดนครปฐม จ ำนวน 
29 โรงเรียน มีนักเรียน จ ำนวน 68,775  คน มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ใน
โรงเรียน จ ำนวน 3,502  คน และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
จ ำนวน  50  คน  ดังนั้น จึงต้องมีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กำรประชุมผู้บริหำรและกำรประชุม
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือให้กำรบริหำร จัดกำรกำรศึกษำ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

   

  
  

 1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ  
รวมทั้งจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  เพื่อให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รับทรำบข้อรำชกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดควำมเข้ำใจและกำรประสำนงำนอันดีระหว่ำงกัน   

 2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำน  
ไปในทิศทำงเดียวกัน และส่งเสริมกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์  แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 

 

 

   
            ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
 

 

โครงการ   ประชมุผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนกังำนเขต  
              พ้ืนที่กำรศึกษามัธยมศกึษำ เขต 9 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ภำพกิจกรรมด ำเนินงำน 
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                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาของชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ก่อนที่จะสร้างคน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการด าเนินการ ทั้งทางด้านการปฏิบัติหน้าที่และการ
ใช้ชีวิต เพื่อไม่กระท าการในทางที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัยและผิดกฎหมาย  ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กร 
ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่
ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  
จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้
มากที่สุด เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัย การกระท าผิดกฎหมายป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควร
มีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่  ใน
เรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 95 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท ำผิดวินัยและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 

 
 

     
                 1.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
                 2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และป้องกันการกระท าผิดวินัยและกฎหมาย
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่กระท าการ
ในทางท่ีจะท าให้เกิดการกระท าผิดวินัย และ กฎหมาย 
                 3.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 

 

                                                        
               ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 
โครงการ   เสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และกฎหมายทัว่ไป 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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                    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมรู้ในเรื่อง กฎ วินัย และกำรด ำเนินกำรทำง 
วินัย และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
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ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้  
ทุกหน่วยงานมีแนวทางทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นการก าหนด
ทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารและการจัดการของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
     ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน เสนอความต้องการจ าเป็นในการเสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใน
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การวิ เคราะห์ความขาดแคลน แนวทาง 
และข้อก าหนด ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
 

 
  
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 
 2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.2 เพ่ือสนองรับนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การขับเคลื่อน 
 2.3  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูล 
จ านวนนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีกรอบยุทธศาสตร์และโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
 2.3  เพื่อติดตามผลและรายงานการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด  
 2.4  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาของ สพม. 9 ต่อสาธารณชน 
 
  

  

 

 

   
          ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 
  โครงการ  ส่งเสริมการน านโยบายสูก่ารปฏิบัตกิาร 
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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           7.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

 7.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาบริหารจัดการและตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
 
 

 

       
  
                                                      

                                                           

   

   

 
                                                                  

  
     

                         

       

        
      

                    

  

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 เสริมสร้างแรงจูงใจการท างานร่วมกัน 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด จากกลยุทธ์ ของ
นโยบาย ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ จ านวน 4 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจิต
สาธารณะ 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เสริมสร้างทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) 
เสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงาน และ 4) การสรรหาคณะกรรมการที่มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ 
และมีวิสัยทัศน์ เห็นควรด าเนินงานโครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563   
  

   

  1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ก าหนด    
   2. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  3. เพ่ือประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

  

 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบทุกโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

   
                                                              ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ประชุมผา่นระบบการประชุม Video Conference 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 

วนัองัคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 
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  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                
พ.ศ. 2546 มาตรา  62  ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการ          
ต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในฐานะเครื่องมือของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 

 หน่วยตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลการปฏิบัติ  
การตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยในการตรวจสอบ   

จะยึดหลักการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง 
หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง    

 จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่ายังมีความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม                

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลัง  และ
พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  และสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 

 

   
            ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 
โครงการ   ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินประสิทธิภาพดา้นการบรหิารการเงินการคลงั และพัฒนาผู้      
              ตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                        
              และสถานศึกษาในสังกดั 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 
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ขั้นพ้ืนฐานและกรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการตรวจสอบ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมของอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

     

 

1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของกลยุทธ์การบริหารราชการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

 3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน 
 4. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน   
 

   

1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
น าส่งเข้าระบบ KRS ภายในก าหนดเวลา โดยได้ผลคะแนน เต็ม (จากที่ไม่เคยได้ส่งรายงานดังกล่าวตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจ านวน 12 
โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนการตรวจสอบปกติ จ านวน 8 โรงเรียน และติดตามโรงเรียนที่มีผลการประ เมินผล
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับ “ปรับปรุง” สามารถติดตามให้
โรงเรียนสามารถมีผลการประเมินในระดับ “พอใช้” ขึ้นไป จ านวน 11 โรงเรียน  

3. รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 
1) และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1 – ไตรมาส 3) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2563 และน าส่ง สพฐ. 

5. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อตรวจพบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน รวม
ทั้งสิ้น 5 ฉบับ แบ่งเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน 

6. การอบรม CGIA หลักสูตร Intermediate Performance Operation and Management 
ระหว่างวันที่ 2 – 15 มีนาคม 2563 ผลการทดสอบ “ผ่าน” 

7. ผลงานการศึกษา โดยอ้างอิงระเบียบวิธีวิจัย เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
บัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีย่อย พ.ศ.2515 

8. ผลงานการศึกษา โดยอ้างอิงระเบียบวิธีวิจัย เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายและหนี้ค้างช าระค่า
สาธารณูปโภค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

9. ผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
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              การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถรวมทั้งพฤติกรรม
เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ยิ่งปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจปัญหาการจัดการศึกษาของไทยยัง
ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก
ประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาที่เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.)  โดยในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก  เขียนได้ มี
ทักษะคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะชีวิตและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ตามนโยบายดังกล่าว จึงต้องด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
รัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศฟ้ืนฟูได้ การให้
ความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา
ชาติ “เก่ง ดี และมีความสุข” บนพ้ืนฐานของความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และเกิดความภูมิใจในความเป็น
ไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเราจะพบว่ากระบวนการส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้
กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยู่ในระบบของการบริหารราชการ ส่วนกระบวนการเรียนการสอน เป็น
กระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม เป็นกระบวนการส าหรับการส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพของการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการจะส่งผลถึง
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษามีความส าคัญความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่จะส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความ
ตระหนัก โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพไปสู่อนาคต การพัฒนากลยุทธ์เป็น
วิธีการที่มีกรอบแนวคิดและประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับสภาพจริง เป็นวิธีการที่ มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการด าเนินงานสู่เป้าหมาย และเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย 

 

 

   
            ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

  โครงการ   การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูม่าตรฐานสากล 
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 
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กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยระบบเครือข่าย
การนิเทศ เครือข่าย ICT ร่วมกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  

       เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  จึงได้ก าหนดโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

 

 

 2.1 นิเทศก ากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙   
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ตาม
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 2.3 เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙   

 
 
 
    ผลการนิเทศเพ่ือสร้างความรู้ ด้วยการจัดการประชุมสัมมนา จัดอบรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดท าเอกสารนิเทศทางไกล จัดท าสื่อ เว็บไซต์ เว็บบล็อกและผ่านการด าเนินโครงการสนองกลยุทธ์และจุดเน้นที่
กลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดทุกประการ การนิเทศเพ่ือติดตามและประเมินการด าเนินงาน 
หลังจากที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศเป็นแผนประจ าปี เป็น
แผนหลัก ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการนิเทศครอบคลุมกลยุทธ์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก าหนดเป้าหมายจ านวนครั้งที่โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดจะได้รับการนิเทศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
หรือปีการศึกษาละ 4 ครั้งต่อโรงเรียน รายละเอียดกล่าวแล้ว เมื่อจะท าการนิเทศในแต่ละครั้ง จะจัดท าแผน
นิเทศเฉพาะครั้งนั้นๆ เป็นแผนย่อย ซึ่งอาจก าหนดประเด็นและเป้าหมายการนิเทศเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นหรือ
ต้องการเร่งด่วนก่อน แต่เมื่อครบปีการศึกษาจะท าการนิเทศได้ครอบคลุมประเด็นและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การนิเทศประจ าป ีมีผลการนิเทศโดยสรุปดังนี้ 
    ด าเนินการนิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ดังนี้ 
 1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2)  สะเต็มศึกษา 
 3)  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เฃียน 
 4)  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
 5)  การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 6)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7)  การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( IS: Independent Study ) 
 8)  การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 9)  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 10)  การแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษา 
และพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑/ทวิศึกษา 
 11)  การจัดการศึกษาเรียนรวม   
 12)  การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ 
 13)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
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    ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก็คือ การให้โอกาส
กับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกคนได้เรียนรู้ตามวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาในเรื่อง คุณภาพของเด็กนักเรียน กล่าวคือ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ตัวป้อนหรือประชากรวัยเรียน ประกอบกับ การ
บริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากมีจ านวน
บุคลากรในโรงเรียนจ ากัดครูไม่ครบชั้น และโรงเรียนมีภาระงานอ่ืนๆจ านวนมาก การด าเนินงานที่ผ่านมา : สพฐ. 
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และห้องเรียนมี
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน และเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การเพ่ิมอัตรานักเรียนต่อครู สูงขึ้นน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา มีการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น หรือบูรณาการ และการจัดการให้นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 
 

  
   

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

               1.  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารและจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

 

 

   
            ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

  โครงการ ยกระดบัคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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           3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สามารถก าหนดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

           4. โรงเรียนขนาดเลก็มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้รับสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

 

       
  
                                                      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                

  
                  

                         

       

        
                                                                                                                                                   

ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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    กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

      จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ได้ด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ (กตปน.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา   และเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  รวมถึงการก ากับ ดูแล นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุน   และประเมินผล
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องรองรับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยให้อิสระสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา  ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของชุมชน     

     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๙  ตระหนัก และให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จึงจัดท าโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา   และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙  ให้สูงขึ้นต่อไป  
  

   

                  1.  เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัดโดยคณะกรรมการ กตปน.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง        
    

 

 

 

   
                     ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 
  โครงการ   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษาของส านักงาน 
                เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๙. 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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                  2.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  ๓.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
 

 
 
การประชุมคณะกรรมการ กตปน. สพม. ๙  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

                   1.  เกิดกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และน าผลการติดตาม
มาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
                   2.  เกิดกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

   

 

    
  
                                                      

 

   

   

 
                                                                  

  
  
     

                         

       

        
      

                

  

                                                                                                                                                                                   

ผลการด าเนินงาน 
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    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่าง สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่ าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่ม ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การจดัการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสูง 
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้าน  
พัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

  
 
   1. เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ครู ผู้บริหารในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา 

บุคลากร ครู ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

  

 

 

   
            ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

โครงการ   การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
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      9.1 บุคลากรเข้าใจกระบวนการเครื่องมือต่างๆ ของการจัดการความรู้ที่น ามาใช้ในองค์กร   เช่น 
After Action Review,Peer Assist, dialouge, Success Story เป็นต้น 
      9.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานมากข้ึน 
      9.3 บุคลากรน าการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

   

                                                                      

                                                                   

       
  
                                                      

 

   

   

 
                                                                  

  
     

                         

       

        
      

                

  

                                                                                                                                                                                   

ผลการด าเนินงาน 
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  ตามที่ ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้มีค าสั่งเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coach Team) ในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 4 ครั้งและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 2 ครั้ง 

 

   
 
  เพ่ือเตรียมความพร้อมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

   

  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านในระดับดีขึ้นไป  

 
          

 

 

  
                                                              ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

โครงการ   เตรียมความพรอ้มประเมนิสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าทีต่ าแหน่งผูอ้ านวยการ  
              ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
              มัธยมศึกษา  เขต 9  
 

นโยบายที่  6 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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  ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
     

                         

       

        
       

                            

  

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการและต าแหน่งรองผู้อ านวยการของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 5 



 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค  
  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนปฏิบัติราชการพัฒนา การจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นและมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจโดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับอ าเภอและระดับ
กลุ่มโรงเรียน ถึงแม้จะประสบความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ก็ยังพบว่าอุปสรรค ในการด าเนินงาน พอสรุปได้ 
ดังนี้  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ท าให้บางโครงการที่
ต้องใช้การอบรมหรือประชุมเชิงการปฏิบัติการ ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือต้องยุติโครงการ  
          2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณล่าช้า  ท าให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบมีโครงการที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก  อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการตามปฏิทินใน
แผนปฏิบัติการ ประกอบกับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” ท าให้การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่ง
รีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็น  
 3. การจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางส่วนถูกจัดสรร  ให้เป็น
ค่าตอบแทนกับการจ้างบุคลากรในส านักงานซึ่งเป็นงบผูกพันในปีงบประมาณถัดไปท าให้งบประมาณ ที่ใช้ในการ
พัฒนาลดน้อยลงไป  
 4. การจัดสรรงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งบริหารงบประมาณ โดยไม่มีโครงการรองรับการใช้
จ่ายงบประมาณ  

  5. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ท างานได้ไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ  e-GP ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
ได้ทันตามก าหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
 6. บุคลากรบางคนไม่มีความถนัดด้าน ICT  
ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  พิจารณาแล้ว พบว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ก าหนดนโยบายและสร้างมาตรการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET, NT) โดยก าหนดจุดเน้น เป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพ
เป็น 1 – 10 ของประเทศ  
 2. เร่งรัดการด าเนินงานให้เสร็จตามก าหนดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 3. จัดหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง  
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการควรตระหนักเห็นความส าคัญ  ของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมให้รายงานผลทุกครั้งเมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ  
 5. ควรจัดให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเสริมทักษะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ เนื่องจากปัจจุบันการรายงาน
ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ใช้วิธีรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 6. กรมบัญชีกลางท าระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นใน
ระบบ  e-GP เพ่ือให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๙ 
ที ่ 338 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

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

        ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด 

              เพ่ือให้กำรติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน
ติดตำม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

     1. นำงนิสำ บรรจงกำร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ประธำนกรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต 9 

     2. นำยอุทัย ก่งเซ่ง     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
     3. นำงสำวสุนันทำ พร้ำวตะคุ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร    
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
     4. นำงดวงพร อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่       กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
     5. นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

  2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

     1. นำงนิสำ บรรจงกำร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    ประธำนกรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต 9 

2. นำยอุทัย ก่งเซ่ง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
     3. นำงสำวสุนันทำ พร้ำวตะคุ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร    
      มัธยมศึกษำ เขต 9 
     4. นำงดวงพร อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
            /5. นำงรัตตำ 
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     5. นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     6. นำงสำวนิชำนันท์  สญัญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
     7. นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
     8. นำงอุบล วงศ์ทับแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 9. นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     10. นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี  

       สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร    
     11. นำงบังอร  ศิลำลิตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     12. นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร   
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

13. นำยปรำโมทย์  เจตนเสน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
14. นำงสำวอรไท  แสงลุน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
15. นำงสำวกุลธิดำ สิทธิมงคล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
16. นำงสำวชำติรส ใจตรง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
17. นำยธนกฤต  ธนภัทรมงคล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 

  18. นำงศศิธร  ศรีพรหม   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                กรรมกำร 
   19. นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
  20. นำงวรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
     21. นำยวีรกิตติ์ ดิษฎำวรีะวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 

22. นำงธนวรรณพร สังข์พิชัย   ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร                 กรรมกำร 
23. นำงสุทธำสินี เปำอินทร์  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร        กรรมกำร 
24. นำงสำวสุกัลยำ นิยมทอง  ศึกษำนิเทศก ์         กรรมกำร 

     25. นำงสุวภรณ์  พันธ์ลกูฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

26. นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร         ผู้ช่วยกรรมกำร/เลขำนุกำร 

   มีหน้ำที ่ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

3.  คณะกรรมกำรบรรณำธิกำร  ประกอบด้วย 

 1. นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
             /2. นำงสำวปรำณี 
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     2. นำงสำวปรำณี อ่อนวิมล  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
     3. นำยชำญชัย นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร     กรรมกำร/เลขำนุกำร 
     4. นำงสำวรววีรรณ จิ๋วพลับ  พนักงำนรำชกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
  มีหน้ำที่  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ครบถ้วนของต้นฉบับ อ่ำนต้นฉบับ ปรับปรุงกำรเสนอเนื้อหำ 

ในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รูปเล่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  27  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 (นำงนิสำ  บรรจงกำร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 



 
 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๙ 
ที ่341/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

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

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ .ศ. 2563 
เพ่ือใช้เป็นกรอบก ำหนดทิศทำงและจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9   
ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของรัฐบำล ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ) ของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยเน้นควำมสอดคล้องตำม
จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 ดังนั้น เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นแผนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้จริง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และแนะน ำทิศทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและตำมบริบทของท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1  คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ทุกท่ำน       ที่ปรึกษำ 
1.2  ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัด  ที่ปรึกษำ 
    สุพรรณบุรีและนครปฐม 
1.3  ประธำนสหวิทยำเขตทุกสหวิทยำเขต      ที่ปรึกษำ 

2. คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนและงบประมำณ ประจ ำปี 2562 มีหน้ำที่พิจำรณำแผนงำน/โครงกำรส ำคัญของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ที่เสนอเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 วิเครำะห์เพื่อกิจกรรมด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และให้ 
เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์ของนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่หน่วยงำนต้นสังกัดและเป็นไปตำมกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ก ำหนด ประกอบด้วย 

2.1 นำยเจริญชัย กิตติพีรเดช   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
   มัธยมศึกษำ เขต 9 

     2.2 นำยตรัยพงศ์ เข็มเพ็ชร     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม รองประธำนกรรมกำร     
     2.3 นำงสำวนิชำนันท์  สญัญเดช   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2.4  นำงเครือวรรณ์  อ้อยจินดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
     2.5 นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

                                                                                              /....2.6. นำงสำวศิริพร   
 



 
 

                                                       -๒- 
 

2.6 นำงสำวศิริพร  ขุนภักด ี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

2.7 นำงดวงพร อำยุกำร    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ     

2.8 นำงบังอร  ศิลำลิตร์    นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

2.9 นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร   
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
2.10 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี  

       สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
2.11 นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.12 นำยปรำโมทย์  เจตนเสน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
2.13 นำงสำวอรไท  แสงลุน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
2.14 นำงศศิธร  ศรีพรหม   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร               กรรมกำร 
2.15 นำยธนกฤต  ธนภัทรมงคล   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร               กรรมกำร 
2.16 นำงสำวอรสำ  หนูมงกฎุ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร               กรรมกำร 
2.17 นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
2.18 นำยวีรกิตติ์ ดิษฎำวีระวัฒน์   ศึกษำนิเทศก ์                                   กรรมกำร 
2.19 นำงธนวรรณพร สังข์พิชัย   ศึกษำนิเทศก ์                กรรมกำร 
2.20 นำงสุทธำสินี เปำอินทร์  ศึกษำนิเทศก ์       กรรมกำร 
2.21 นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร/เลขำนุกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
2.22 นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร         กรรมกำร 
2.23 นำงสำวปรำณี อ่อนวิมล  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร       กรรมกำร 
2.24 นำงสำวรววีรรณ  จิ๋วพลับ   ลูกจ้ำงชั่วครำว            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้ส ำเร็จและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 

 

 

 
(นำยเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ที่  102/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขต 
        พ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
               ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มอบหมำยให้ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 นโยบำย 37 ตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 29 ตัวชี้วัด โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมประเมินผล เปิด-ปิด ระบบ e-MES ดังนี้ รอบที่ 1 เปิดระบบ
ระหว่ำง วันที่ 7 เมษำยน – 1 มิถุนำยน 2563 และรอบที่ 2 เปิดระบบระหว่ำงวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 – 15 กันยำยน 
2563 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำนทำงระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) นั้น 
               เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรรำยงำนตำมแบบติดตำมทั้ง 29 ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ฯ ประกอบด้วย ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1 นำยเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9           ประธำน 
1.2 นำงกัญญำ โทสำลี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 รองประธำน 
1.3 นำงสำวปัญจมำภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 รองประธำน
1.4 นำงรัตตำ บุญสงวนศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.5 นำงสำวนิชำนันท์ สัญญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
    กลุ่มอ ำนวยกำร 
1.6 นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
1.7 นำงสำวศิริพร ขุนภักดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
1.8 นำงเครือวรรณ์ อ้อยจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
1.9 นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่    กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
           1.10 นำงบังอร/.... 
 
 



 
1.10 นำงบังอร  ศิลำลิตร์    นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
1.11 นำยธีรำณัทท์ อินทร์ทองน้อย  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
      กลุม่กฎหมำยและคดี 
1.12 นำงดวงพร อำยุกำร    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  กรรมกำร 
      ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
1.13 นำงสำวร่มไทร ดีสอน   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร
      กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1.14 นำยชำญชัย นิ่มอนงค์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร     กรรมกำร
                   และเลขำนุกำร 
1.15 นำงสำวรวีวรรณ จิ๋วพลับ    พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   กรรมกำร
             และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

2. คณะกรรมกำรก ำกับกำรจัดเก็บและรำยงำน ประกอบด้วย 

1.1 นำยเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9           ประธำน 
1.2 นำงกัญญำ โทสำลี  รองผู้อ ำนวยกำร สพม.9      รองประธำน 
1.3 นำงสำวปัญจมำภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร สพม. 9     รองประธำน 
1.4 นำงรัตตำ บุญสงวนศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.5 นำงสำวนิชำนันท์ สัญญเดช นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
    กลุ่มอ ำนวยกำร 
1.6 นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
1.7 นำงสำวศิริพร ขุนภักดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
1.8 นำงเครือวรรณ์ อ้อยจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
1.9 นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่   กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.10 นำยธีรำณัทท์ อินทร์ทองน้อย นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
     กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.11 นำงบังอร  ศิลำลิตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
                   
 
           1.12 นำงดวงพร/... 
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1.12 นำงดวงพร อำยุกำร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ กรรมกำร 
    ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.13 นำงสำวร่มไทร ดีสอน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร
    กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1.14 นำงสำวอรไท แสงลุน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
1.15 นำยปรำโมทย์ เจตนเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
1.16 นำงชำติรส ใจตรง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
1.17 นำงสำวกุลธิดำ สิทธิมงคล ศึกษำนเิทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
1.18 นำงอุบล  วงศ์ทับแก้ว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
1.19 นำยวีรศักดิ์ ทองบุญฉำย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     กรรมกำร 
1.20 นำยธนกฤต ธนภัทรมงคล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
1.21 นำยจิรวัฒน์ บุญครอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
1.22 นำงศศิธร ศรีพรหม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
1.23 นำงสำววรัทภส์ณิชำ ล้ ำเลิศธนกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
1.24 นำยวีรกิตติ์ ดิษฎำวีระวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำร 
1.25 นำงธนวรรณพร สังข์พิชัย ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำร 
1.26 นำงสุทธำสินี เปำอินทร์ ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำร 
1.27 นำงสำวสุกัลยำ นิยมทอง ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำร 
1.28 นำงสำวธนัชพร คิ้วเที่ยง พนักงำนรำชกำร นักวิชำกำรศึกษำ     กรรมกำร 
1.29 นำงสำวปรัชญำ พะณะงำม นักจิตวิทยำประจ ำ สพม. 9     กรรมกำร 
1.30 นำยโชติวิทย์ ทองแคล้ว นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร     กรรมกำร 
1.31 นำยชำญชัย นิ่มอนงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
                  และเลขำนุกำร 
1.32 นำงสำวปรำณี  อ่อนวิมล นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
                                และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.33 นำงสำวรวีวรรณ จิ๋วพลับ พนักงำนรำชกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   กรรมกำร 
                       และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 มีหน้ำที่บริหำรและกำรจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ติดตำมประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดผู้รับผิดชอบตำมเอกสำรดังแนบนี้  ทั้ งนี้ 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำรต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  15  เมษำยน  พ.ศ.  2563 

        

 
   (นำยเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ที่ 252 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูล กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 

-------------------------------------- 
               ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มอบหมำยให้ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 นโยบำย 37 ตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ ำนวน 29 ตัวชี้วัด 
โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมประเมินผล (รอบที่ 2) ระหว่ำงวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 – 15 กันยำยน 2563 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES)  นั้น 
              เพ่ือให้กำรจัดท ำข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ฯ 
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

 1. นำยเจริญชัย กิตติพีรเดช       ผู้อ ำนวยกำร สพม. 9             ประธำน 
 2. นำงกัญญำ โทสำลี        รองผู้อ ำนวยกำร สพม. 9       รองประธำน 
 3. นำงสำวปัญจมำภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร สพม. 9         รองประธำน 
 4. นำงดวงพร อำยุกำร        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ 
           ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 5. นำงรัตตำ บุญสงวนศรี        นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ    
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
 6. นำงสำวนิชำนันท์ สัญญเดช       นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ      
              ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
 7. นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
 8. นำงสำวศิริพร ขุนภักดี        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
           กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 9. นำงเครือวรรณ์ อ้อยจินดำ       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 10. นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำร 
           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
           ..../11. นำงบังอร 
  
           



 
  
 11. นำงบังอร  ศิลำลิตร์        นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 12. นำยธีรำณัทท์ อินทร์ทองน้อย       นิติกรช ำนำญกำรพิเศษปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  
             กลุ่มกฎหมำยและคดี     กรรมกำร 
 13. นำงสำวร่มไทร ดีสอน       นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
           ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
           เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร   กรรมกำร 
 14. นำงสำวปรำณี อ่อนวิมล       นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 15. นำยชำญชัย นิ่มอนงค์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 16. นำงสำวรววีรรณ จิ๋วพลบั        พนักงำนรำชกำร  
           ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  กรรมกำรและ 
                             ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 
      ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) มีหน้ำที่ 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และพิจำรณำข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  1  กันยำยน  พ.ศ.  2563 

        

         
   (นำยเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร


