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ค ำน ำ 
 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน และขับเคล่ือนบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ฯลฯ โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  

ส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ 
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
สุดท้าย คือ การพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน น าไปสู่
การพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ต่อไปในอนาคต 
 

      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
                        กุมภาพันธ์ 2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ขอบข่ายภารกิจการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้น  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 37 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
                          (1)  อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          (2)  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
                          (3)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 

2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                          (1)  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
                          (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                          (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (4)  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

/(8) ประสานส่ง... 
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                          (8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (9)  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (10)  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
                          (11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          (12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เลขที ่60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด รวม 44 โรงเรียน ดังนี้ 

1.  สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี  19  โรง 
2.  สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว  14  โรง 
3.  สถานศึกษาในจังหวัดนครนายก  11  โรง 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ  
อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 19 โรงเรียน   
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพ 
โดยทางรถไฟ 122 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 136 กิโลเมตร มีเนื้อที ่4,762,362 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูง
และภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ร้อยละ 70  
ของพ้ืนที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร หรือ ประมาณ2,976,476.2 ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

/แผนที่โรง... 
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/15 วัดพรหมประ... 

แผนทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ปราจิณราษฎรอำรุง  880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
2 ปราจีนกัลยาณี  664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
3 ไทยรัฐวิทยา 7 7 หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
4 ปราจิณราษฎรอำรุง 2  

“อดุลศาสนกิจศึกษา” 
47/2 หมู่ 2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

5 ศรีมโหสถ 217 หมู่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 
6 กระทุ่มแพ้ววิทยา 48 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
7 ประจันตราษฎร์บำรุง  261 หมู่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
8 สุวรรณวิทยา  72 หมู่ 5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
9 วังตะเคียนวิทยาคม  209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

10 ศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
11 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม  134 หมู ่7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
12 กบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 1 หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
14 กบินทร์บุรี  99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 
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ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
15 วัดพรหมประสิทธิ์  หมู่ 7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
16 ชิตใจชื่น 146 หมู่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
17 วังดาลวิทยาคม 113 หมู่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 404 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
19 ร่มเกล้าปราจีนบุรี 821 หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครนายก 
   จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอ
องครักษ์ อำเภอปากพลี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่ราบสูง 
และภูเขา ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ ์จังหวัด
นครนายก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอ
องครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ  
จะมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ 
จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดจังหวัดสระบุร ีและจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจนีบุรี ทิศใต้  
ติดจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดจังหวัดปทุมธานี 
 
แผนทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /รายชื่อโรง... 
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รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 เมืองนครนายก  หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
2 นครนายกวิทยาคม  ข1-330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
3 ปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
61/3 หมู่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

4 นวมราชานุสรณ์  หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
5 อุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัย 
19 หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

6 เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา  7 หมู่ 1 ตำบลเขาเพ่ิม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
7 บ้านนา “นายกพิทยากร” 112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

26110 
8 ภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
9 องครักษ์ 78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

10 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม หมู่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
11 ปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว 
   จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก ่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอ 
วังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน 
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว และมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น
ระยะทาง 165 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ละลุ เขื่อนพระปรง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง และ
น้ำตกเขาตระกรุบ ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น  อำเภอ 
วังสมบูรณ์  อำเภอวัฒนานคร  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา    
          จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร มีเนื้อที่จังหวัด
ประมาณ 7,195,138 กิโลเมตร ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ  
ติดจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดประเทศกัมพูชา ทิศใต ้ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด 
จันทบุรี ทิศตะวันตก ติดจังหวัดปราจีนบุรี  
  
 
 
 
 
 

/แผนที่โรง... 
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/โครงสร้างการ... 

แผนทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว้ 

 
 
รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว้ 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ท่าเกษมพิทยา 431 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
2 สระแก้ว 58 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
3 คลองหาดพิทยาคม 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 
4 วังน้ำเย็นวิทยาคม 862 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
5 วังสมบูรณ์วิทยาคม 58 หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
6 วังหลังวิทยาคม  135 หมู่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
7 ทัพพระยาพิทยา 99 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180 
8 ซับม่วงวิทยา 89 หมู่2 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
9 ทัพราชวิทยา 94 หมู่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 

10 อรัญประเทศ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120  
11 คลองน้ำใสวิทยาคาร  238 หมู่ 10 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 
12 ร่มเกล้าวัฒนานคร 

สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 
204 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 

13 ตาพระยา  182 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
14 วังไพรวิทยาคม  100 หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
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/การกระจาย... 

โครงสรา้งการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุม่นิเทศ 
ติดตามฯ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

1. งานสารบรรณ 
2. งานช่วยอำนวยการ 
3. งานอาคารสถานท่ี 
    และสิ่งแวดล้อม 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานจัดระบบบริหาร 
    สำนักงานเขตพืน้ท่ีฯ 
6. งานประสานงาน 
7. งานสรรหากรรมการ 
    และอนุกรรมการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานสวัสดิการ สวัสดิ 
   ภาพครูและบุคลากรฯ 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานวิเคราะห์การ 
    พัฒนาการศึกษา 
3. งานข้อมูลและ 
    สารสนเทศ 
4. งานวิเคราะห ์
     งบประมาณ 
5. งานวิเคราะห์จัดทำ 
    ข้อมูลจัดต้ัง ยุบ รวม  
    เลิก และโอนสถานศึกษา 
6. งานติดตามและ 
   ประเมินผล 

1. งานระบบคอมพิวเตอร์ 
    และเทคโนโลย ี
    การสื่อสาร 
2. งานบรกิารเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 
3. งานสนับสนนุและ 
   ให้บริการจัดการ 
   เรียนรู้ 

1. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารงานบัญช ี
3. งานบริหารงานพัสดุ 
    และสินทรัพย์ 
4. งานให้คำปรึกษา  
    แนะนำสถานศึกษา 
    เกี่ยวกับการบริหาร 
    งานการเงิน บัญช ี
    และพัสดุ 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง  
    กำหนดตำแหน่ง 
2. งานส่งเสริมสนับสนุน  
    การมีหรือเลื่อน 
    วิทยฐานะ 
3. งานสรรหา บรรจุ  
    แต่งต้ัง ยา้ย โอน  
    และลาออก 
4. งานบำเหนจ็  
    ความชอบ 
    ทะเบียนประวัติ 
5. งานออกหนังสือ 
    รับรอง บัตรประจำตัว  
    ขออนุญาต 
6. ระบบจา่ยตรง 
    เงินเดือนและค่าจ้าง 
 

1. งานฝึกอบรมพัฒนา 
    ก่อนแต่งต้ัง 
2. งานฝึกอบรมพัฒนา 
    เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
3. งานพัฒนาครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานส่งเสริมสนับสนุน  
    ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5. งานลาศึกษาต่อ  
    ฝึกอบรม 

1. งานพฒันาหลักสูตร 
    การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. งานวัดและประเมินผล 
    การศึกษา 
3. งานวิจัย พัฒนา  
    ส่งเสริม มาตรฐาน 
    การศึกษาและประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
4. งานพัฒนาสื่อและ 
    นวัตกรรม 
5. งานนิเทศ ติดตาม  
    และประเมินผล 
6. งานเลขา ก.ต.ป.น. 

1. งานส่งเสริมคุณภาพ 
    การจัดการศึกษา 
2. งานส่งเสริมกจิการ 
    นักเรียน 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการ 
     นักเรียน 
4. งานส่งเสริมกจิการ 
    พิเศษ 
5. งานส่งเสริม สนับสนุน  
    การระดมทรัพยากร 
6. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. งานด้านกฎหมาย 
    และการดำเนินคดี 
    ของรัฐ 
2. การดำเนินการ 
    วินัยข้าราชการครู 
    และบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
3. การอุทธรณ์การ 
    ร้องทุกข์ 
4. การคุ้มครอง  
    คุณธรรม จริยธรรม 

1. งานตรวจสอบการเงนิ  
    การบัญชี และ 
    ตรวจสอบระบบดูแล 
    ทรัพย์สิน 
2. งานตรวจสอบการ 
    ดำเนินงานหรือ 
    กระบวนการ 
    ปฏิบัติงาน 
3. งานการประเมิน 
    บริหารความเสี่ยง 
4. งานอื่นเกี่ยวกับ 
    ตรวจสอบภายใน 
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

สถานศึกษาในสังกัด 44 โรงเรียน 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 สหวิทยาเขต 

การกระจายอำนาจการบรหิารจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ข้อมูลพ้ืน... 

 

 
สำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

สหวิทยาเขตทวาราวด ี
1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
2. โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 
3. โรงเรียนชิตใจชื่น 
4. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา 
6. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ ์
 
 

 

สหวิทยาเขตศรีบูรพา 
1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
2. โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ
3. โรงเรียนศรีมโหสถ  
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
5. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 
    “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
 

 

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา 
1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
2. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ ์
3. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
4. โรงเรียนกบินทร์บุรี 
5. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
6. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี
7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 

 
 

สหวิทยาเขตขุนดา่นปราการชล 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
5. โรงเรียนเมืองนครนายก 
6. โรงเรียนปากพลวีิทยาคาร 

 
 

สหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ ์
1. โรงเรียนองครักษ์ 
2. โรงเรยีนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
3. โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
5. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 

สหวิทยาเขตวังบูรพา 
1. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
2. โรงเรียนสระแก้ว 
3. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
4. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
7. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

 

สหวิทยาเขตปิ่นมาลา 
1. โรงเรียนอรัญประเทศ 
2. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
3. โรงเรียนตาพระยา 
4. โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 
5. โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
6. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร    
7. โรงเรียนทัพราชวิทยา 
 
 
      สระแกว้ รัชมังคลาภิเษก 
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/คลองหาดพิท... 

ขอมูลพืน้ฐานสถานศกึษาในสังกัด 
ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน และจำนวนครู เรียงลำดับตามขนาดโรงเรียน  

(ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนาด 

โรงเรียน 
คร ู

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดป
รา

จีน
บุรี

 

ปราจิณราษฎรอำรุง  1,591 1,846  3,437 84 ใหญ่พิเศษ 179 
ปราจีนกัลยาณี  1,267 1,102  2,369 64 ใหญ่ 129 
ปราจิณราษฎรอำรุง 2  
“อดุลศาสนกจิศึกษา” 

22 3  25 5 เล็ก 11 

ไทยรัฐวิทยา 7 128 86  214 12 เล็ก 15 
กบินทร์วิทยา 804 786  1,590 44 ใหญ่ 82 
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 112 100  212 7 เล็ก 15 
กบินทร์บุร ี 177 112  289 12 เล็ก 19 
วังตะเคียนวิทยาคม 333 323  656 19 กลาง 36 
วังดาลวิทยาคม 91 43  134 6 เล็ก 13 
มณีเสวตรอุปถัมภ ์ 431 341  772 21 กลาง 36 
ร่มเกล้าปราจีนบุร ี 120 122  242 8 เล็ก 15 
ชิตใจช่ืน 342 172  514 15 กลาง 30 
กระทุ่มแพ้ววิทยา 61 17  78 6 เล็ก 13 
ประจันตราษฎร์บำรุง 782 601  1,383 39 กลาง 74 
สุวรรณวิทยา 47 33  80 6 เล็ก 13 
วัดพรหมประสิทธ์ิ 68 64  132 6 เล็ก 13 
ศรีมหาโพธ ิ 719 470  1,189 35 กลาง 66 
กรอกสมบรูณ์วิทยาคม 139 59  198 8 เล็ก 15 
ศรืมโหสถ 393 246  639 19 กลาง 34 
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 7,627 6,526  14,153 416  808 

จัง
หว

ัดน
คร

นา
ยก

 

เมืองนครนายก  82 42  124 11 เล็ก 13 
นครนายกวิทยาคม  1,413 1,298  2,711 72 ใหญ่พิเศษ 142 
นวมราชานุสรณ ์ 645 174  819 29 กลาง 42 
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 347 231  578 18 กลาง 37 
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 103 84  187 12 เล็ก 14 
ปากพลีวิทยาคาร 315 176  491 15 กลาง 27 
บ้านนา “นายกพิยากร” 1,349 816  2,165 51 ใหญ่ 117 
เขาเพิ่มนารผีลวิทยา 153 130  283 12 เล็ก 19 
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 91 70  161 9 เล็ก 15 
องครักษ ์ 943 587  1,530 42 ใหญ่ 83 
ภัทรพิทยาจารย ์ 201 136  337 15 เล็ก 23 
รวมจังหวัดนครนายก 5,642 3,744  9,386 286  532 
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จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนาด 

โรงเรียน 
คร ู

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดส
ระ

แก
้ว 

คลองหาดพิทยาคม 632 365  997 36 กลาง 59 
วังน้ำเย็นวิทยาคม 1,234 882  2,116 60 ใหญ่ 115 
สระแก้ว 1,723 1,269  2,992 85 ใหญ่พิเศษ 157 
วังหลังวิทยาคม 220 206  426 19 เล็ก 30 
ท่าเกษมพิทยา 316 235  551 24 กลาง 40 
วังสมบูรณ์วิทยาคม 363 436  799 24 กลาง 48 
วังไพรวิทยาคม 152 96  248 11 เล็ก 18 
อรัญประเทศ 781 1,574  2,355 64 ใหญ่ 117 
ทัพราชวิทยา 406 305 92 803 27 กลาง 47 
คลองน้ำใสวิทยาคาร 269 151  420 14 เล็ก 31 
ร่มเกล้าวัฒนานครฯ 147 213  360 10 เล็ก 24 
ซับม่วงวิทยา 153 101  254 12 เล็ก 19 
ตาพระยา  521 438 65 1,024 41 กลาง 66 
ทัพพระยาพิทยา 565 466  1,031 36 กลาง 60 

รวมจังหวัดสระแก้ว 7,482 6,737 157 14,376 463  831 
รวม สพม.7 20,751 17,007 157 37,915 1,165  2,170 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปกีารศึกษา 2562 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

เฉลี่ย 4 วิชา 
ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ 

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
ระดับเขต 54.81 25.46 29.52 31.77 35.39 
จ.ปราจีนบุรี 54.60 25.52 30.06 33.08 35.81 
จ.นครนายก 55.46 25.75 29.29 31.46 35.49 
จ.สระแก้ว 54.51 25.17 29.16 30.66 34.88 

 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 5 วิชา 
ไทย วิทย ์ คณิต สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 42.21 29.20 25.41 35.70 29.20 32.34 
ระดับเขต 40.91 28.19 22.38 35.03 26.04 30.51 
จ.ปราจีนบุรี 41.35 28.13 23.04 35.12 26.58 30.84 
จ.นครนายก 42.61 28.72 22.95 35.75 27.44 31.49 
จ.สระแก้ว 39.51 27.95 21.42 34.54 24.72 29.63 

 

 
/ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้  
  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 
 

 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
   1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
   1.3  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   1.4  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   
   1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
   1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
   1.7  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
   2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   2.3  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
   2.4  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
   2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
   2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
   3.4  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   3.5  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
   4.1  สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
   4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
   4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   5.1  จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
   5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   5.6  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจดการภาครัฐ 
   6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
   6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
   6.6  ปรับระบบ วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   6.7  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
   6.8  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อมนำ
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 
 
 
 

 
/ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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/ยุทธศาสตร์ที่ 7... 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไข

ปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ

ขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐ
และเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มุ่งเน้นการรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ            
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคมมี
ความสมานฉันท ์ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไป
กับการรักษา ผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น การปรับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจํานวนการดําเนินคดี กับผู้มิได้ กระทำความผิด  
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/4. เพ่ือนำประ... 

   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา

ระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความ 
สามารถในการรองรับปริมาณ ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน  

การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
มุ่งเน้นในเรื่องการมี เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปีให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องใช้ เป็นแผนแม่บท/กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกําหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
    วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..16..} 

/3.5 ระบบและ... 

   4.  เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 

   เป้าหมาย  
   1.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
   2.  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity)  
   3.  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
   4.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่า 
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
   5.  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

   ยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย ดังนี้  
    1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
    2.1  กําลังคนมีทักษะที่สำคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
    2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
    2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
    3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
    3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐาน วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
    3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างม ีคุณภาพและมาตรฐาน  
    3.4  แหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  
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    3.5  ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
    3.6  ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
    3.7  ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
    4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย  
    4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เพ่ือการวาง แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้  
    5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
    5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
    5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
    6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได ้ 
    6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
    6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่  
    6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของ ผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
    6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

/หลักการตาม... 
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/พัฒนาผู้... 

หลกัการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น 
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- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาโดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
    - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา

อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

 
/สนับสนุน... 
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    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏริูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
    - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่
มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 

 
/2. ให้มีคณะ... 
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2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3.  กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม
ฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการ 
นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติม) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น 

เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึง
ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้
สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

 
/เพ่ือความเป็น... 
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เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียน
ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองที่เน้น
เพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองท่ีเน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่าน
โทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-
Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้น
คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์
ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูป “ด้านการศึกษา 
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒1 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สี่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

 
/สำนักงาน... 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

๒. ด้านโอกาส 
    ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    ๒.๒ ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทัง้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

    ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านคุณภาพ 
    ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

    ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
 
 

/4. ด้านประสิทธิ... 
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๔. ด้านประสิทธิภาพ 
    ๔.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1 - ๓ น้อยกว่า 2๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการ   และแนวทางในการ
ดำเนินงาน และผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มากําหนด กลยุทธ์ ในการ
พัฒนาการศึกษาสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
        1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 อย่างมี
คุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
        2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง 
และเสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน  
        3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
       4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

/เป้าประสงค์... 
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เป้าประสงค์ 
       1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
        3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
        4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
        กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 5 จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม 
        SESAO 7  (Secondary Educational Service Area Office  7) 
        S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
        E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความชำนาญ 
        S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
        A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
        O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 

7 = Seven Networks เครือข่าย 7 สหวิทยาเขตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัฒนธรรมองค์กร 
 SSMKE 

        S : Service  = ใส่ใจบริการ    
        S : Standard system =  ระบบงานมาตรฐาน  
        M : Morality = ยึดมั่นคุณธรรม  
      K : The King’s Philosophy = น้อมนำศาสตร์พระราชา  
        E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 
 

/อัตลักษณ์... 
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/5. นักเรียนคุณ... 

อัตลักษณ์องค์กร 
  TWG 
       T : Think together ร่วมคิด  
       W : Work together ร่วมทำ  
       G : Lead to goal นำสู่เป้าหมาย 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
       5 คุณภาพ (Five Quality)  

1. Quality SESAO 7  
2. Quality schools 
3. Quality teachers 
4. Quality classrooms 
5. Quality students 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คุณภาพ Quality SESAO 7 
     1.1 เขตพ้ืนที่สุจริต 
     1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.3 สำนักงานดิจิทัล 
 1.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (EIDP) 
2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality school : โรงเรียนยกกำลังสอง 
     2.1 หลักสูตรยกกำลังสอง 

      2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
      2.1.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     

     2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
     2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 

2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
3. ครูคุณภาพ Quality teacher : ครูยกกำกำลังสอง 
     3.1 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
           3.2 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการภาษาอังกฤษ 
     3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
          3.4 เป็น ครูฝึก (coach) หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator)  
       3.5 มีทักษะในการทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality classroom 
     4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
     4.2 ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
     4.3 สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง (On-Site Online ผ่าน DEEP On-Air ผ่าน DTTV)  
          4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
5. นักเรียนคุณภาพ Quality students : นักเรียนยกกำลังสอง 
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     5.1 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
     5.2 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
     5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
     5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
     5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานทำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง) 
เป้าหมาย 5 คุณภาพ (Five Quality)  

1. Quality SESAO 7  
2. Quality schools 
3. Quality teachers 
4. Quality classrooms 
5. Quality students 

มิติการขับเคลื่อน 
  1. โอกาส 
  2. คุณภาพ 
  3. ประสิทธิภาพ 
  4. ความปลอดภัย 

ความคาดหวัง 
  1. โอกาส 

    - เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
    - มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
    - ทีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานทำ 
    - มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

  2. คุณภาพ 
    - มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    - มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    - มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
    - เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานทำ 
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 
    - ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    - มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

/3. ประสิทธิภาพ... 
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  3. ประสิทธิภาพ 
    - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
    - ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                    - มีระบบในการตรวจสอบ 
                    - การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล  
           - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  4. ความปลอดภัย 
                    - ตระหนักถึงความปลอดภัย 
                       - มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
                    - บริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
                    - ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
                    - มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
ตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับงบเพ่ิมประสิทธิผลยุทธศาสตร์ (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) รวมงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน โดยดำเนินการ ดังนี้  

1.  งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

    2.  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) จำนวน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 

ก. งบดำเนินงาน 3,500,000  บาท 

ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000  บาท 

รวม 5,000,000  บาท 

รายละเอียดสาระสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/1. งบประมาณ... 
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1. งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ปี พ.ศ. 2564 

ก งบประจำ หมวดค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,000 
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 226,450 
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 277,000 
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 
7 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 
8 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 64  

รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 2,919,350 
ข ค่าสาธารณูปโภค  
1 ค่าไฟฟ้า 

580,650 
2 ค่าน้ำประปา 
3 ค่าโทรศัพท์/Internet 
4 ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 
รวมงบประจำ  3,500,000 

หมายเหตุ  การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

 

 

 

 
 

/2. งบประมาณ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..31..} 

2.  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จากแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน ผลผลติผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ดังนี้ 

โครงการหลัก ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (62 – 65) ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 147,000 ส่งเสริมฯ 
2 ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 นิเทศฯ 
3 สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 นิเทศฯ 

4 พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 นิเทศฯ 
5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 นิเทศฯ 
6 ชมรมวิชาการ 100,000 นิเทศฯ 

รวมงบประมาณโครงการหลัก 552,000  

โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (62 – 65) ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 นิเทศฯ 
2 ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 นิเทศฯ 
3 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 อำนวยการ 
4 ต่อต้านคอรัปชั่น 45,000 กฎหมายฯ 
5 ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร (เพศวิถี) 5,000 นิเทศฯ 
6 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 อำนวยการ 
7 ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 ส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณโครงการรอง 198,000  
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการสำ... 
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โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่สนองต่อนโยบายสพฐ.  
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นกลุ่มทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 

30,000 อำนวยการ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 (KRS) 

24,440 อำนวยการ 

3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

195,220 อำนวยการ 

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิก
ครอบครัวบ้านเลขท่ี  7 

10,880 อำนวยการ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 

122,800 นโยบายและแผน 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 นโยบายและแผน 
7 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
70,000 นโยบายและแผน 

8 เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 11,390 บริหารงานการเงินฯ 
9 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
44,640 นิเทศฯ 

10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ตามนโยบายลดการบ้าน 
ลดการสอบและเพ่ิมการเรียนรู้ 

10,000 นิเทศฯ 

11 พัฒนาศึกษานิเทศก์ สพม.7 2,000 นิเทศฯ 
12 พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 นิเทศฯ 
13 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
26,800 นิเทศฯ 

14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 

4,450 ส่งเสริมฯ 

15 เพ่ิมประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 หน่วยตรวจสอบฯ 
รวมงบประมาณ 750,000  

 
/โครงการสำรอง... 
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โครงการสำรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่สนองต่อนโยบายสพฐ.  
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยแยกเป็นกลุ่มทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

29,940 อำนวยการ 

2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

272,925 อำนวยการ 

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

138,800 อำนวยการ 

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

48,500 อำนวยการ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ 

28,000 อำนวยการ 

6 เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 

169,050 อำนวยการ 

7 รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

22,810 บริหารงานบุคคล 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือให้มี และเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ (ว
21/2560) 

44,000 บริหารงานบุคคล 

9 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 39,800 นิเทศฯ 
10 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยครอบครัว และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

36,560 ส่งเสริมฯ 

11 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

39,000 ส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณ 869,385  

หมายเหตุ : โครงการสำรอง เป็นโครงการที่กำหนดไว้เพ่ือขออนุมัติเป็นหลักการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ืน ๆ  จะจัดสรรให้ดำเนินการโครงการสำรองดังกล่าว 

 

 

/ส่วนที่ 4... 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โครงการหลัก ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (62 – 65) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 147,000 ส่งเสริมฯ 
2 ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 นิเทศฯ 
3 สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 นิเทศฯ 

4 พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 นิเทศฯ 
5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 นิเทศฯ 
6 ชมรมวิชาการ 100,000 นิเทศฯ 

รวมงบประมาณโครงการหลัก 552,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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/สำนักงาน... 

โครงการ      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กิจกรรมที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
     กิจกรรมที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     กิจกรรมที่ 1 นายทินภัทร ฮะวังจู  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     กิจกรรมที่ 2 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  1     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และศึกษาธิการจังหวัด ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนรู้จัก
ตัวเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือการวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่
ตลาดแรงงานในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้
มี ทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการทำงาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลก
แห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
ซึ่งจะบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด เพ่ือมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบและต้องมีงานทำรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
 2. เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อนยกระดับงานแนะแนวด้านการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
 กิจกรรมที่ 1  

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 แห่ง 
2. นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

จำนวน 6,723 คน 
กิจกรรมที่ 2 
ครูแนะแนว ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 โรงเรยีน จำนวน 50 คน 

 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 กิจกรรมที่ 1  
 เกิดการเปิดโอกาสเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้แก่ผู้เรียน ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

กิจกรรมที่ 2 
 ครูแนะแนวได้รับการพัฒนางานแนะแนวพัฒนาการขับเคลื่อนยกระดับงานแนะแนวด้านการให้คำปรึกษา
ด้านการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
กิจกรรมที่ 1 
  1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 แห่ง 
  2. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6,723 คน 
กิจกรรมที่ 2 
  ครูแนะแนว ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 โรงเรียน 
จำนวน 50 คน 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 40 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

วิเคราะห์เอกสาร 
 
 
 

การนิเทศติดตาม 
และวิเคราะห์

เอกสาร 

 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1 
   ผู้เรียนได้เปิดโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
   ครูแนะแนวได้รับการพัฒนางานแนะแนว
พัฒนาการขับเคลื่อนยกระดับงานแนะแนวด้าน
การให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 7 

 
 

ร้อยละ 80 
ของค่า

เป้าหมาย 
เกิดความ
เข้าใจใน

ความสามาร
ถในตนเอง
และทักษะ
ทางอาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

ของค่า
เป้าหมาย 
เกิดความ
เข้าใจใน

ความสามรถ
ในตนเอง
และทักษะ
ทางอาชีพ 

 
 

แบบสอบถาม/
แบบรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม/
แบบรายงาน 

การนิเทศติดตาม 

 
 

แบบสอบถามการ
เข้าใจตนเองเพ่ือการ 

มีงานทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการ
เข้าใจตนเองเพ่ือการ 

มีงานทำ 

 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

  

เสนอโครงการ พฤศจิกายน  – ธันวาคม 2563  
แจ้งสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564  
จัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ 

มกราคม  – สิงหาคม 2564  

สรุปผลโครงการ กันยายน 2564  
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการมี          
งานทำ (การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ) 

มกราคม – สิงหาคม 2564  

สรุปผลโครงการ กันยายน 2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) 1. ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
       2. สถานศึกษาในสังกัด หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 

 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานทำ โดยจัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาทุกแห่ง
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือการมีงานทำ จำนวน 
44 โรงเรียน ๆ  ละ 3,000 บาท 

132,000 
 
 
 
 

- 132,000 -  

 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อน
โครงการยกระดับการขับเคลื่อน
งานแนะแนวในสถานศึกษาและ
สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา
ต่อและการมีงานทำ (พัฒนาศูนย์
แนะแนวเขตพ้ืนที่จังหวัด) 

15,000 - 15,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 147,000 - 147,000 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าในการประกอบอาชีพ และมีทักษะในด้านการลงมือปฏิบัติ 
2. นักเรียนในสังกัด ได้รับการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ และทางเลือกการประกอบอาชีพอยา่งถูกต้อง 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         (นายทินภัทร ฮะวังจู)             (นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล) 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ)             (นายโอฬาร  ขยันการนาวี) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ      ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  2     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเลิศนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องใช้กระบวนการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเกิด
แนวทางในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ในเรื่องชองการอ่านคล่อง – เขียนคล่อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง - เขียนไม่ถูก ได้อ่านคล่อง – เขียนได้ถูก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  
ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ มีทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ มีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ
รวมทั้งเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ดำเนิน โครงการ
ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน โดยเน้นการวัดและประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 

 
/มีประสิทธิ... 
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มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง  เน้นให้
ครูผู้สอนนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านรู้เรื่อง เขียน
ได้ถูกต้อง เพ่ือเป็นพื้นฐานการอ่านอย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและการเขียนหนังสือได้ถูกต้องของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
2. เพ่ือพัฒนาวิธีการสอนของครูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   
3. เพ่ือนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน  
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีแนวทางการวัดผลที่เข้มแข็ง 

 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
         1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการอ่านคล่อง การเขียนคล่อง ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ ๙๘  มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการอ่าน 
คิด เขียนให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีทักษะในการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านภาษาเพ่ิมข้ึน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๖ ที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๒. ร้อยละ ๙๘ ของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนวัตกรรม/สื่อท่ี
พัฒนาการอ่าน คิด เขียน 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ร้อยละ ๙๘ 

 
 

 
ทดสอบ 

 
สังเกต 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบสังเกต 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
นักเรียนมีทักษะในการอ่านคล่อง – เขียนคล่อง 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษา 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี 

จำนวน 
ร้อยละ ๗๙ 

ทดสอบ 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 
 

 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมหารือ/กำหนดกิจกรรม มกราคม ๒๕๖๔  
จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขตจำนวน ๗ สหวิทยาเขต 
เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน 
และคัดเลือกตัวแทนเพ่ือร่วมแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม ๒๕๖๔  

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.๗ ( จัดการแข่งขันกิจกรรม) มิถุนายน  ๒๕๖๔  
กำกับติดตาม กันยายน  ๒๕๖๔  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๔ 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  โรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณ
ให้สหวิทยาเขตจำนวน ๗ สหวิทยาเขต
เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน การเขียน และคัดเลือก
ตัวแทนเพ่ือร่วมแข่งขันกิจกรรม
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔๐,๖๐๐ - ๔๐,๖๐๐ -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 ๔๐,๖๐๐ - ๔๐,๖๐๐ -  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ คน 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (60คนx100บาท) 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35บาทx60คนx2มื้อ) 

๔,๒๐๐ - ๔,๒๐๐ -  

  3. ค่าวัสด ุ ๑,๒๐๐ - - ๑,๒๐๐  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 ๑๑,๔๐๐ - ๑๐,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมแข่งขัน
ภาษาไทย 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (120คนx100บาท) 

๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35บาทx120คนx2มื้อ) 

๘,๔๐๐ - ๘,๔๐๐ -  

  3. ค่าวัสด ุ ๒,๖๐๐ - - ๒,๖๐๐  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 ๒๓,๐๐๐ - ๒๐,๔๐๐ ๒,๖๐๐  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ - ๗๑,๒๐๐ ๓,๘๐๐  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ครูมีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     (นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี)  

                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ..................................... ...ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 

/โครงการสนอง... 
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โครงการ      สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางมัทนา  ดวงกลาง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  3     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์  

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง” 
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือ 
การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ 
ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี 
ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
 
 

/น้อมนำพระ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..45..} 
/กิจกรรมที่ 3... 

น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา 
(3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ 
สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย 
ให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว 

4. การเป็นพลเมืองดี (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ในฐานะหนว่ยงานที่มีหน้าที่สร้างเสริมเยาวชนของชาติให้มีความรู้
ความเข้าใจตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงจดัทำโครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชักาลที ่10 
และเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาความเป็น
พลเมืองโลกและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) 

และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นพลเมือง

โลกในยุค (Disruption) และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนนำการศึกษาความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(Disruption) และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บูรณาการร่วมแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับครูผู้สอน

ประวัติศาสตร์ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง  
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรักและหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง 
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ยัง

ไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอพียง และเป็นสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาและถอดบทเรียน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 

3.  เป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) 

และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาความเป็นพลเมืองโลกและการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทุกโรงเรียน มีการจดัการศึกษาความเป็น
พลเมืองโลกและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  บูรณาการร่วมในหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

1. ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จำนวน 44 โรง 
และมีหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่นอย่างน้อย 1 รายวิชา   

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
จำนวน 44 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เพื่อให้มีความรักและหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิด
ของตนเอง 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

1. พัฒนาสถานศึกษา จำนวน 44 โรงเรียน   เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
2. พัฒนาบุคลากร ขยายผลนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
ทุกสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชามาเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
ความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(Disruption) และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 
   1. โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 1 ครั้ง  
   2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม จำนวน 1 ครั้ง  
   3. โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนด 
   4. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาความเป็นพลเมือง
โลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) และ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
บูรณาการร่วมในหลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล   
   5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
   6. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
   1. ร้อยละของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ระดับ
มัธยม ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ออกแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
   2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางประวัติศาสตร์  
   3. ร้อยละของผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ/ 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 
 
 

/เชิงผลผลิต... 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนา
และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/
ศาสตร์พระราชา ครบ 44 โรงเรียน   

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

 
การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
ความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(Disruption) และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 
   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการจัดการศึกษาความ
เป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
(Disruption) และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) บูรณาการร่วมในหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล ภาระงานและ
การบ้าน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
กลยุทธ์ จุดเน้นของ สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
ศึกษาธิการจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
  ครูและนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีความรู้สึกรัก
ภาคภูมิใจ และหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิดของ
ตนเอง 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการดำรงชีวิต 

 
ระดับ 

พอใช้ – ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับดี – 
ดีมาก 

 
 
 

ระดับดี – 
ดีมาก 

 

 
การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 

การนิเทศติดตาม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบนิเทศ/ 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
 
 

แบบนิเทศ/ 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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/6. ระยะเวลา... 

5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาความ
เป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) 
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

  

   1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและ
นโยบายการจัดการศึกษาของต้นสังกัด 

พฤศจิกายน –  ธันวาคม 2563  

   2. ประชุมปฏิบัติการวางแผน กำหนดเนื้อหา สาระ
การนิเทศ และสร้างเครื่องมือนิเทศ 

มกราคม 2564  

   3. ประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
กลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 

มกราคม 2564  

   4. จัดสรรงบประมาณให้ สหวิทยาเขต 7 สหวิทยาเขต 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพฐ.  

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564  

   5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย ศึกษานิเทศก์ 
ประสานงานประจำสหวิทยาเขต โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

มิถุนายน – 
สิงหาคม  2564 

 

   6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ 

กันยายน 2564  

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว   

  

   1. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนนุการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัด 

มกราคม 2563  

   2. สรุปและรายงานผลโครงการ กันยายน 2563  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม 2564  

   2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบการ 
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ 
ศาสตร์พระราชา 

มกราคม 2564  

   3. นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาสู่สถาน 
ศึกษาและและรายงานผล 

มิถุนายน – กันยายน 2564  
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/กิจกรรมที่ 3... 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) 1. ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
       2. สถานศึกษาในสังกัด หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
    3. พิพิธภัณฑ์/โบราณสถานในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาความเป็นพลเมืองโลกในยุคการ
เปลี่ยนแปลง (Disruption) และการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

     

    จัดสรรงบประมาณให้ สหวิทยาเขต 
จำนวน 7 สหวิทยาเขต เพ่ือดำเนินการ 
จัดการศึกษาความเป็นพลเมืองโลก 
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บูรณาการ
ร่วมในหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล สหวิทยาเขตละ 
15,000 บาท 

105,000 - 105,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 105,000 - 105,000 -  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี 
นครนายก สระแก้ว 

     

    จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
จังหวัดละ 10,000 บาท รวม 3 
จังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัด 

30,000 - 30,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 30,000 - 30,000 -  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

   1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ศาสตร์พระราชา จำนวนผู้เข้า
อบรม 88 คน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 12 คน รวม 100 คน 

     

  - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ    
มื้อละ 100 บาท (100คนx1มื้อ
x100บาท) 

10,000 - 10,000 -  

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท (100คนx 
2 มื้อx35บาท) 

7,000 - 7,000 -  

  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 
คนละ 8 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 

9,600 9,600 - -  

  - ค่าพาหนะวิทยากร (ชดเชย 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 

5,000 - 5,000 -  

  - ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการ
ประชุม 

5,000 - 5,000 -  

   2. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8,400 - 8,400 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 45,000 9,600 35,400 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 9,600 170,400 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) 
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

 
 
 

/โรงเรียนใน... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..52..} 

โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาความเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) และการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) บูรณาการร่วมในหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน  การวัดประเมินผล  ตามแนวทางและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ สามารถขยายผลให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ ให้มีความรู้  

ความเข้าใจและออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น โดยมีหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่น 1 รายวิชา  
2. การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนทางประวัติศาสตร์ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในชุมชน         

มีผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ     
 2. สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาด้านการศึกษาดำเนินการได้ 
อย่างเต็มสมรรถนะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง  

3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           (นางมัทนา  ดวงกลาง)  

                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ.................................... ....ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 

/โครงการพัฒ... 
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โครงการ      พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  4     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้
เคลื่อนสู่ "สังคมความรู้" (knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป แต่ใน
สภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยืดเนื้อหาจากหนังสือเรียนไม่ได้ยืดมาตรฐานการเรียน/ ตัวชี้วัด  
ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบ
กับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่าง 
มีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิต 
 
 

/อยู่ได้ใน... 
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อยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่เยาวชนควรมีและควรเป็น เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 8C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  
3R ได้แก่ การอ่าน {Reading} การเขียน {Writing} และคณิตศาสตร์ {Arithmetic} และ 8C ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ {Critical Thinking and Problem Solving}, การคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
{Creativity and Innovation} ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม {Cross-
cultural Understanding} ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ {Collaboration Teamwork and 
Leadership}, ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ {Communications Information and Media Literacy}, 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี {Computing  and ICT Literacy}, ทักษะทางอาชีพ และการ
เรียนรู ้{Career  and Leaning Skills} และความมีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณามีระเบียบวินัย {Compassion} ซึ่งเป็น
คุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เยาวชนจำเป็นต้องมี ซึ่งผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง {Constructivism} ครูจะออกแบบการเรียนรู้ {Coach} และอำนวยความสะดวก {Facilitator}  
 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มหัวปานกลาง 
เนื่องจากเด็กหัวปานกลางในชั้นเรียนเป็นนักเรียนที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน
ของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังใช้การสอนแบบบรรยาย ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
วิธีการพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา โดยเริ่มจากการ
พัฒนาเทคนิคจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้พัฒนานักเรียน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนหัวปานกลางให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหัวปานกลาง และผู้ที่เก่ียวข้อง 95 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 1. ผู้เรียนหัวปานกลางได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 3. มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนหัวปานกลาง  

 
ร้อยละ 80 

 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   1. ผู้เรียนหัวปานกลางได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
   2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
   3. มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

 
ระดับความพึง
พอใจ ระดับดี
มาก ร้อยละ 80 
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอยู่ใน
ระดับ จำนวน 
ร้อยละ 70 

 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
นิเทศ ติดตาม 

 
 

การสังเกตการณ์ 
ทดสอบ 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 

แบบสังเกตการณ์
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

พัฒนาผู้เรียนเด็กหัวปานกลางด้วยเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

มกราคม - เมษายน 64  

พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

พฤษภาคม - กันยายน 64  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี) มกราคม - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู  
ด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
หัวปานกลางให้สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx95คน) 

6,650 - 6,650 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 
มื้อ ๆ ละ 100 บาท (100บาท
x95คน) 

9,500 - 9,500 -  

   - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (6คน
x600บาท) 

3,600 3,600 - -  

   - ค่าวัสด ุ 250 - - 250  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 20,000 3,600 16,150 250  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้เรียนเด็ก          
หัวปานกลางด้วยเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx95คน) 

6,650 - 6,650 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 
มื้อ ๆ ละ 100 บาท (100บาท
x95คน) 

9,500 - 9,500 -  

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (6ชม.
x600บาท) 

3,600 3,600 - -  

   - ค่าวัสด ุ 250 - - 250  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 20,000 3,600 16,150 250  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 7,200 32,300 500  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนหัวปานกลางได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
3. มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
        (นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี)  

                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒ… 
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โครงการ      พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายอาทิตย์  พัดขุนทด ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  6     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 1 และมาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 2 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 “การประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่าการ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 

/สำนักงาน... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..59..} 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเสนอโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน  
44 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561“การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ที่เข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือ นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 แห่ง 
2. คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาจำนวน 30 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 แห่ง สามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 จำนวน 44 แห่ง 
2. คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาจำนวน 30 คน 

 
44 แห่ง 

 
 

30 คน 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
 

วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

 
 

บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 แห่ง สามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
ประเมินคุณภาพ

ภายในของ
สถานศึกษา 

 
แบบประเมิน

คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เมษายน 2564  

นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินระบบการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เมษายน – สิงหาคม 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี) เมษายน – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 
มื้อ ๆ  ละ 35 บาท (35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 100 บาท 
(100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 8,500 - 8,500 -  
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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/โครงการชม... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกนั
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

1,500 - 1,500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 1,500 - 1,500 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 - 10,000 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 แห่ง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 2. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จํานวน 44 แห่ง ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผ่านมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (นายอาทิตย์   พัดขุนทด)  

                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการ      ชมรมวิชาการ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายโอฬาร ขยันการนาวี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
     และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  7     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามนโยบาย ดังกล่าว จึงต้องดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน สูงขึ้น มีคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็น 
 

/ผู้สร้างผู้... 
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ผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่เยาวชนควร 
มีและควรเป็น เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 8C รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึง 
จัดให้มีโครงการชมรมวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เป็นฐานในการพัฒนา  

3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง              

4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 
5. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ

นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทุกโรงมีการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เป็นฐานการพัฒนา ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. โรงเรียนมีชมรมวิชาการที่พร้อมจะพัฒนา
ขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียนอย่างสูงสุด 
  2. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 สามารถนำความรู้ไปขยายผล
ต่อให้กับครูในกลุ่มสาระเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาชมรมวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

  

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   โรงเรียนมีชมรมวิชาการท่ีพร้อมจะพัฒนา
ขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียนอย่าง
สูงสุด 

 
ระดับดี 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
รายงานผลการนิเทศ 

ติดตามฯ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มกราคม – กันยายน  2564  

 
 

/กิจกรรมที่ 6... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 8 ยกระดับทักษะความสามารถ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มกราคม – กันยายน  2564  

กิจกรรมที่ 9 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  มกราคม – กันยายน  2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี) มกราคม – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 10,000 - 9,000 1,000  
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 10,000 - 9,000 1,000  
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 10,000 - 9,000 1,000  
กิจกรรมที่ 4 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 10,000 - 9,000 1,000  
 

/กิจกรรมที่ 5... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5 10,000 - 9,000 1,000  
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6 10,000 - 9,000 1,000  
กิจกรรมที่ 7 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7 10,000 - 9,000 1,000  
 

/กิจกรรมที่ 8... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 8 ยกระดับทักษะ
ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(35บาทx2มื้อx50คน) 

3,500 - 3,500 -  

   - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (100บาทx50คน) 

5,000 - 5,000 -  

   - ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 500 - 500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 8 10,000 - 9,000 1,000  
กิจกรรมที่ 9 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล การดำเนินการ
ของโรงเรียน 

     

   - ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

19,000 - 19,000 -  

   - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 1,000 - 1,000 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 9 20,000 - 20,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 - 100,000 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีชมรมวิชาการที่พร้อมจะพัฒนาขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

ต่อโรงเรียนอย่างสูงสุด มีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

   ลงชื่อ........................................ผู้ รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ..................................... ...ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการรอง... 
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โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (62 – 65) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 นิเทศฯ 
2 ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 นิเทศฯ 
3 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 อำนวยการ 
4 ต่อต้านคอรัปชั่น 45,000 กฎหมายฯ 
5 ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร (เพศวิถี) 5,000 นิเทศฯ 
6 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 อำนวยการ 
7 ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 ส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณโครงการรอง 198,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการยก... 
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โครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายโอฬาร  ขยันการนาวี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
     และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  1   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 4 

กำหนดให้มี  “คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา”  
(ก.ต.ป.น.) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการ  เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษากอปรกับกระทรวง ศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 คน กรรมการ 
ที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของเอกชนจำนวน 1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ จำนวน 1 คน  
 

/การกำกับ... 
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การกำกับและติดตามดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามวิสัยทัศน์ “การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” พันธกิจ “ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา” โดยยึดหลักกระจายอำนาจในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ 
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและทิศทางการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

ดังนั้น กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จึงจัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
รวมปีงบประมาณละ 4  ครั้ง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
เพ่ือกำหนดแนวทางการกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา        

2. เพ่ือนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
เสนอแนะให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) 4 ครั้ง จำนวน 18 คน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่  
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอ 
ของคณะ ก.ต.ป.น. และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ในสังกัดให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   จำนวนคณะกรรมการเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) 
ทั้ง 4 ครั้ง 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ (ก.ต.ป.น.) ให้โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ 

 
ร้อยละ 90 

 
 
 

อยู่ในระดับดี - 
ดีมาก 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 

วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานการประชุม 

 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน/การนิเทศ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

  ประชุมครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมการเปิด              
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ และการเตรียมการ
สอบ O-NET ปีการศึกษา 256๓ 

พฤศจิกายน  256๓ 
 

  ประชุมครั้งที่ 2 ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับ
นักเรียน และการเตรียมการติดตาม ตรวจสอบของคณะ
อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/256๔  

เมษายน 2564  

  ประชุมครั้งที่ 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ของคณะ 
อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 การเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอกรอบสี่และการเตรียมการติดตาม 
ตรวจสอบของ คณะอ.ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2564 

กรกฎาคม 2564  

  ประชุมครั้งที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบของคณะ  
อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2564 และการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 

กันยายน 2564  

สรุปรายงานผลและจัดทำรายงาน กันยายน 2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)   ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

/7. งบประมาณ... 
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7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
จำนวน 18 คน จำนวน 4 ครัง้ 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท 4 มื้อ (18คนx100
บาทx4มื้อ) 

7,200 - 7,200 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 8 มื้อ (18คนx35
บาทx8มื้อ) 

5,040 - 5,040 -  

  3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 37,000 37,000 - -  
  4. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 760 - 760 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 - 50,000 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนองนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้นักเรียน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

   ลงชื่อ........................................ผู้ รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
/โครงการยก... 
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โครงการ      ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวณิชาภา  ปรือทอง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ    12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  2   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นานาประเทศใช้ติดต่อ สื่อสารถึง
กันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุควิทยาการและสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา ทำให้ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ มีการเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย 
และส่งอิทธิพลถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับนานาชาติ จึงเป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษา (Language proficiency)  
 
 

/และเป็นพันธ... 
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และเป็นพันธกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาให้เป็น
ผู้ที่คุณภาพทั้งด้านทักษะ(Skill) คุณลักษณะ(Characteristic) และสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญต่อกรเป็น
ประชากรโลก (Global Citizen) ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ได้จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
อย่างรอบด้าน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  2564 สำหรับพัฒนาการ
สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดทุกเครือข่าย 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวใหม่ สร้างแผนและแนวทาง  
ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดทุกเครือข่าย  

3. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง ใหม่ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
         1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จำนวน 44 โรงเรียน   

2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 44 โรงเรียน   
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จำนวน 
44 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวทางใหม่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษนำความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการพูดและสื่อสารได้ 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชี้วัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 44 โรงเรียน   
  2. นักเรียนชั้นมัธยม โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 
ร้อยละ 100 

88 คน 
 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา 

 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

 
สังเกตการณ์ 

ทดสอบ 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบแบบสังเกตการ 
แบบทดสอบ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
จำนวน 44  โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวทางใหม่ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษนำความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการพูดและสื่อสารได้ 

 
ระดับความพึง
พอใจ ระดับดี
มาก ร้อยละ 

80 
 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยู่ใน
ระดับ จำนวน 
ร้อยละ 70 

 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม  

 
นิเทศ ติดตาม 

 
การสังเกตการณ์ 

ทดสอบ 

 
แบบสอบถาม  

 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 

แบบสังเกตการณ์
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 
2562 เพ่ือกำหนดแนวทางในการยกระดับทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษ 

พฤศจิกายน 2563 –  
มกราคม 2564 

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ 

มกราคม – มีนาคม 2564  

กิจกรรมที่ 3  ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แนวใหม ่

เมษายน – กรกฎาคม 2564  

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับติดตาม สรุปรายงานผล
ดำเนินการ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2564  

 
 

/6. ระยะเว... 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 
เพ่ือกำหนดแนวทางในการ
ยกระดับทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 

     

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (100 คนx100 บาท) 

10,000 - 10,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35บาทx100คนx2มื้อ) 

7,000 - 7,000 -  

  3. ค่าวิทยากร 7,200 7,200 - -  
  4. ค่าวัสด ุ 2,500 - - 2,500  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 26,700 7,200 17,000 2,500  
กิจกรรมที่ 3 ครูจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ 

     

กิจกรรมที่ 4 นิเทศกำกับ ติดตาม
และประเมินผล การดำเนินการ
ของโรงเรียน 
  1. ค่าพาหนะ/ชดเชยค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

5,000 - 5,000 -  

  2. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 1,300 - 1,300 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 6,300 - 6,300 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 33,000 7,200 23,300 2,500  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรยีนการสอนแนวใหม่ พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถนำความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการพูดและสื่อสารได้ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        (นางสาวณิชาภา  ปรือทอง)  

                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ.................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     นางสาวชนาพร  เคลือบคล้าย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     นายชัยรัตน์  วิสาสะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูผู้สอน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  3   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นข้อมูลด้านการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือการตัดสินใจข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานข้อมูล
ที่รวบรวมงานข้อมูลด้านการศึกษาในทุกด้านของโรงเรียน เช่น ข้อมูลด้านทั่วไป ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือการบริหารจัดการ และนอกจากนี้ เทคโนโลยีสามารถ
นำมาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
 
 

/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพ่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการนำใช้เทคโนโลยีมาใช้กับ
การประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจและความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทำให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เข้มแข็ง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนา
ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับช่องทาง 
ที่จะใช้ในการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 

3. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของบุคลากรในสังกัด 
 

3.  เป้าหมาย  
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 54 คน 
2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการนำใช้
เทคโนโลยีมาใช้กับการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจและความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 เข้มแข็ง 

2. จัดทำวารสาร ทำเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้รับทราบการดำเนินงานต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
   2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
วิเคราะห์เอกสาร 
 

 
บัญชีรายชื่อ 

 
แบบสรุปภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักการนำใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจและความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เข้มแข็ง 
   2. จดัทำวารสาร ทำเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ 
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบการดำเนินงานต่าง ๆ 
เข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มากข้ึน     

 
ระดับ 

ดี – ดีมาก 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ 
ดี – ดีมาก 

 

 
สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบถาม 
2. วิเคราะห์

เอกสาร 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสอบถาม 
2. สำเนาบันทึก

ข้อความการ
ดำเนินงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

  1. ประสานโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดส่งรายชื่อ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

  2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
  จัดทำวารสาร สพม.7 สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประจำ
สำนักงาน จัดทำทำเนียบบุคลากรในสังกัด จัดทำสมุด
โทรศัพท์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายนิทรรศการ ป้าย 
ไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญ ๆ ของหน่วยงาน 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)     ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ขององค์กร
(ผู้เข้าร่วมประชุม 54 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (54คนx100บาท) 

5,400 - 5,400 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท (54คนx2มื้อx35บาท) 

3,780 - 3,780 -  

  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท (6ชม.x600 บาท) 

3,600 
 

3,600 
 

- -  

  5. ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากร 900 - 900 -  
  6. ค่าพาหนะเดินทางสำหรบัวิทยากร  3,000 - 3,000 -  
  7. ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
  8. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 3,500 - 3,500 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 21,180 3,600 16,580 1,000  

 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 

     

  จัดทำวารสาร สพม.7 จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์/
วารสารประจำสำนักงาน จัดทำทำเนียบ
บุคลากร จัดทำสมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายนิทรรศการ ป้าย 
ไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญ ๆ  
ของหน่วยงานและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

18,820 - 18,820 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 18,820 - 18,820 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 3,600 35,400 1,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขององค์กรข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร          
ทำให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เข้มแข็ง 

2. เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์จัดทำวารสาร ทำเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
ประจำสำนักงาน เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับทราบการดำเนินงานต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มากขึ้น 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย)                (นายชัยรัตน์  วิสาสะ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         พนักงานราชการ  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการต่อ... 
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โครงการ      ต่อต้านคอรัปชั่น 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มกฎหมายและคด ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายคามินทร์  สะอาดบุรินทร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
     นายวิชัย โกซิน ตำแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   21. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  4   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นโยบายที่พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง วินัยก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ควรคำนึงการเสริมสร้าง 
และพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ตระหนัก
ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ และเพ่ือให้รับรู้ว่าผู้ไม่มีวินัยในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ราชการนั้นต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตามวินัยจะได้รับการยกย่อง เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
 

/ในสำนัก... 
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ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของสถานศึกษาในสังกัด ยังคงถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติ การครองตน 
และการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยข้าราชการครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่เสมอๆ และมีหลายครั้ง
หลายกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทเลินเล่อ 
อาจจะด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่หลักด้านการสอน ประกอบกับมีงานพิเศษอ่ืนให้ต้องรับผิดชอบ
อีกมาก จึงทำให้ข้าราชการครูบางส่วนมักไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษา หรือทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถ่องแท้ บางครั้งเมื่อเกิดกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ข้าราชการครูด้วยกัน กับบุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ถูกกระทำรุนแรง หรือถูกละเมิดสิทธิทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ก็มักจะไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาปัญหาจากสถานศึกษาในเบื้องต้นเท่าที่ควรจนทำให้เกิดข้อร้องเรียน
เรื่อยมาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่บางกรณีปัญหานั้นสามารถแก้ไขเยียวยาและดำเนินการตามหน้าที่ได้ในเบื้องต้นที่สถานศึกษา 
นั้นเอง ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่เข้ามาในระบบมากขึ้น เพ่ือให้การนำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย สามารถ
พัฒนาสมรรถนะชองบุคลากรในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีหลักคิดท่ีดี เป็นการพัฒนาในมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและด้านการเรียนรู้และ
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการจำเป็น 
ในการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดโครงการต่อต้านคอรัปชั่น ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่งานวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 3. เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ทางด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จำนวน 44 โรงเรียน รวมเป็นจำนวน 150 คน แบ่งเป็น 
   - ข้าราชการครูในสถานศึกษา จำนวน 88 คน  

      จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 38 คน 
  จังหวัดนครนายก  จำนวน 22 คน 
  จังหวัดสระแก้ว  จำนวน  28 คน 
 
 

/ข้าราชการ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..88..} 

   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จำนวน 52 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7              
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตื่นตัวและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ภารกิจ เป็นบุคลากรที่มีค่านิยมในการทำงานยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำไปสู่ข้อร้องเรียนที่ลดน้อยลง ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมและประชาชนได้อย่างโปร่งใส 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 
ร้อยละ 70 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 
ระดับดี – 

ดีมาก 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
แบบสอบถาม/ 
รายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

อบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กุมภาพันธ์  – เมษายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 

/7.งบประมาณ... 
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7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้          
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน) 

    ไตรมาสที่ 2 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (150คนx100บาท) 

15,000 - 15,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (150คนx2มื้อ
x35บาท) 

10,500 - 10,500 -  

  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

3,600 3,600 - -  

  4. ค่าวัสดุ (เอกสารประกอบการ
บรรยาย,เกียรติบัตร,อุปกรณ์อ่ืนๆ) 

15,900   15,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 3,600 25,500 15,900  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถเป็นเครือข่ายทางด้านวินัยที่มีศักยภาพมากข้ึน 
   3. ข้อร้องเรียนกล่าวหาลดลง  

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (นายคามินทร์  สะอาดบุรินทร์)                 (นายวิชัย  โกซิน) 
          นิติกรปฏิบัติการ           อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นิติกร    

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ)  
    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการป้อง... 
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โครงการ      ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  5   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาต้นทุนและทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบรรลวุิสัยทัศน์การเป็นประเทศในดา้นสุขภาวะ มีการกำหนดตวัชีว้ัด “การคลอด
ในผู้หญิงอายุ 15-19 ปีลดลง” รวมทั้งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการตามมาตรา 5) เพ่ือให้วัยรุ่นในสถานศึกษาได้สิทธิด้านเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์และบริการที่เป็นประโยชน์ และมาตรา 6) การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบดูแล ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์โดยให้การศึกษาและการส่งต่อที่เหมาะสม 

 
 

 
/สำนักงาน... 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับ สพฐ. ในการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ในการสอนและสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดทำ
ระบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ ควบคู่กับการสนับสนุนและ
ติดตามนิเทศผ่านกลไกโครงสร้างการติดตามนิเทศของ สพฐ. โดยประสานงานร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสพฐ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่น และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานวิชาการเรื่องเพศวิถีศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้จัดโครงการการนิเทศการขับเคลื่อนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในครั้งนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด ความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ
แก่นักเรียนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2. เพื่อพัฒนาการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ผ่านการเรียนรู้ในโปรแกรม E-learning 
เพศวิถีศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการนี้ 

3. เพื่อการขยายผลให้เกิดความครอบคลุมในการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม E-learning ที่ผ่านคอร์ส สามารถ
นำไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึงโดยมีการนิเทศติดตาม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรออนไลน์อย่างน้อย 
100 คน จำนวน 44 โรงเรียน 
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศและการสอนเพศวิถีศึกษา 
ร้อยละ 70  
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 60 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
      - ทัศนคติต่อเรื่องเพศ  
      - ทัศนคติต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษาที่เป็นเชิงบวก 
  2. ร้อยละของครูและนักเรียนที่รับการอบรม   
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการพัฒนาการการ
จัดการเรียนรู้ 
      - เนื้อหาเพศวิถีศึกษา 6 มิต ิ
      - การคุมกำเนิดและอนามัยเจริญพันธุ์ 
      - การให้การปรึกษาปัญหาเรื่องเพศแบบ
รายบุคคล 
 
 
   
 
3. ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ายขยายผลการ/ 
การรับนโยบายเรื่องเพศวิถีศึกษา/สิทธิทางเพศท่ี
เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
      - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
      - การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพศวิถี 
      - การให้การปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้น 

 
- ร้อยละ 80 
ของครูที่ได้รับ
การพัฒนาศูนย์
แนะแนวจังหวัด 
 
- ร้อยละ 70 
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ที่รับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ขยายผลการ
พัฒนาการ     
การอบรม
หลักสูตรเพศวิถี
ศึกษาและทักษะ
ชีวิตออนไลน์ 
- ร้อยละ 60 
ของโรงเรียน
เครือข่ายขยาย
ผลการ    พัฒนา
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
หลักสูตรการสอน
เพศวิถีศึกษาของ
ครูในสังกัด 

 

 
- สอบถามความ
คิดเห็น 
- การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 
- สอบถามความ
คิดเห็น 
- การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วม 
- การนิเทศติดตาม 
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตาม 
- การตรวจคะแนน
จากแบบวัดเจตคติ 
(แสดงความเห็น
ด้วย/ไม่เห็นด้วย/
ไม่แน่ใจ) 
ตรวจคำตอบจาก
แบบทดสอบ 

 

 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ  
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบประเมิน
ความสำเร็จของ
โรงเรียน 
- การสะท้อนความ
คิดเห็นครู 
- บันทึกของครูที่ผ่าน
การอบรม 
- การติดตามหลังอบรม 
- แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ Pre-Post 
test 
- แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครู 
- แบบติดตามหลังการ
อบรม 

 
 
 
 
 
 

/เชิงผลลัพธ์... 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ที่ได้รับการการพัฒนาการขับเคลื่อน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการสอนเพศวิถี
ศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 

- ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการ
ขับเคลื่อน
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตร
การสอนเพศวิถี
ศึกษาของครูใน
สังกัด 

- การบันทึก
แบบฟอร์ม 
- การสังเกตุการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 

แบบบันทึก/ 
แบบสังเกตุ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมศึกษานิเทศก์ ธันวาคม ๒๕๖3  
ประชุมคณะทำงาน  ธันวาคม ๒๕๖3  
แจ้งการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5,000) 
กิจกรรมแบ่งเป็น ๓ จังหวัด จังหวัดละ 44 โรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖4  

คัดเลือกครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ ผ่านการอบรมเพศวิถี
ศึกษาออนไลน์ จำนวน 44 โรงเรียน 

มกราคม ๒๕๖4  

ชี้แจงดำเนินการประชุมออนไลน์คณะกรรมการครู
ต้นแบบที่ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์  

มกราคม ๒๕๖4  

นิเทศ ติดตาม และรายงานผล มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)   ธันวาคม – กุมพาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้       
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมศึกษานิเทศก์และ
คณะกรรมการ  

- - - -  

กิจกรรมที่ 2 
แจ้งการนิเทศติดตามโรงเรียนใน
สังกัดฯ ตามโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ Electronic-learning 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- - - -  

กิจกรรมที่ 3  
คัดเลือกครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ 
ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษา
ออนไลน์ ในโรงเรียน 44 โรงเรียน 
คัดเลือก 50 คน 

- - - -  

กิจกรรมที่ 4  
- ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศ 
ติดตามกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
แนะแนวประจำจังหวัด 

5,000 - 5,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 - 5,000 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยมีจำนวนครูที่ผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตร

ออนไลน์อย่างน้อย 100 คน และร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ และร้อยละ 50 ให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโมดูลการเรียนรู้ 

2. การพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือให้ครูเกิดความเข้าใจและมีแรงจูงใจในการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรออนไลน์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นำไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรยีน 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 การขยายผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ครูเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตมากยิ่งขึ้น 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (นางสาวบุบผา  สวสัดิ์ผล)  
          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายโอฬาร ขยันการนาวี)  

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ..................................... ...ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการอนุ... 
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โครงการ      อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวสุธิดา  ศรีจันทร์ ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  6   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ได้เน้นประเด็นสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้าง
เศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 
 
 
 

/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นสถานที่ราชการให้บริการแก่ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จึงได้นำแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อนของผู้มารับ
บริการ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมและ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย และการนำของเหลือทิ้ง
มาใช้ประโยชน์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
ในการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งสำนักงาน 
ตลอดจนชุมชนโดยรอบ 

2. เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ให้ปรากฏสู่สาธารณะ  
ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่งเสริมการศึกษาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการ
ศึกษามาใช้บริการ และสนับสนุนการทำงานให้เกิดผลดี 

4. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพที่ดี น่าอยู่ น่าเรียน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และโรงเรียนในสังกัด ปลูกต้นไม้โดยรอบและจัดสวนหย่อม 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
และโรงเรียนในสังกัด ปลูกต้นไม้โดยรอบและจัด
สวนหย่อม 

 
ร้อยละ 80 

 

 
ประเมินความ 

พึงพอใจ 

 
แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 7 และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ความ 

พึงพอใจอยู่
ในระดับดี –  

ดีมาก 

 
ประเมินความ 

พึงพอใจ 

 
ผลการประเมินความ

พึงพอใจ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนด
หลักการพิจารณา 
 - เขียนแผนหรือโครงสร้างเสนอฝ่ายบริหาร 
 - เตรียมสถานที่ท่ีจะดำเนินการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

 

เสนอกิจกรรม-รายการที่จะดำเนินการต่อผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 - ซื้อต้นไม้/ตกแต่งสวนหย่อม 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

 

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน 
 - ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ ์
 - ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่
พบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 - เสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  บริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้            
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือสำหรับจัดสวน 

10,000 - - 10,000 ไตรมาสที่  
1 - 4 

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดปรับ
สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน 

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพ่ือใช้บริการต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. อาคารสำนักงาน สถานที่ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับความต้องการของ
บุคลากรที่มาใช้บริการ 
 3. โรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น 
 4. นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา เกิดทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย)             (นางสาวสุธิดา  ศรีจันทร์) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            อัตราจ้าง  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ      ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  7   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่อง สิทธิและ

หน้าที่ทางการศึกษาที่กำหนดให้การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์
สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๕ กำหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา 
ดังนี้ (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี  

 
 

/สิ่งอำนวย... 
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สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษ และ 
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรฐาน ๘  
วรรคสอง กล่าวว่า ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการ
เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ วรรคห้า กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กล่าวว่า ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
กำหนด  ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จำนวน 29 
แห่ง และมีนักเรียนพิการเรียนรวม จำนวน 309 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.2563) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ควรส่งเสริม
และพัฒนาครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเรียนรวม ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาและได้รับสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาและความสำคัญในเรื่องการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้แบบคักรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน  
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ 

 
65 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้คัดกรอง      
คนพิการทางการศึกษาได้ 

 
ร้อยละ 80 

 
1. การทดสอบ 
2. การสอบถาม 
3. สังเกตการมี
ส่วนร่วม 

 
1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

วิเคราะห์ปัญหา สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการ และข้อมูล
ที่เก่ียวข้องของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

 

ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการคัดแยก คัดกรอง และ
วินิจฉัยเด็กพิการเรียนรวมและจัดทำสารสนเทศข้อมูลการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 

ไตรมาสที่ 1 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

 

แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการรับนักเรียน
พิการที่ผ่านการคัดกรองในระบบโปรแกรมสารสนเทศ 
SET ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

ไตรมาสที่ 1 
 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

 

 

ตรวจสอบรายงานผลการรับนักเรียนพิการของโรงเรียน
ในสังกัด พร้อมยืนยันข้อมูลส่งให้สำนักบริการงาน
การศึกษาพิเศษฯ 

ไตรมาสที่ 1 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

 

ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ ให้จัดการ
เรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ไตรมาสที่ 1-4 
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 

2564 

 

 
 
 
 
 

/จัดการอบ... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

จัดการอบรมครูตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา” เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการคัดแยก   
คัดกรอง  และวินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม 

ไตรมาสที่ 3 
เมษายน – พฤษภาคม 2564 

 

ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อนักเรียนพิการ การ
แก้ไขปัญหานักเรียนพิการและการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 

ไตรมาสที่ 1 – 4  
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 

2564 
 

 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
กันยายน 2564 

 

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
2. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 7   
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุร ีจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
4. โรงแรมในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 1 แห่ง 

 
7.  งบประมาณ   
          - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวนเงิน 15,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 - งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

- รวมงบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมการ... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม การอบรมครูตาม
หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา” 

ขอใช้
งบประมาณ
ของ สพม.7 
15,000 บาท 

    

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 250 
บาท 3 มื้อ (65 คน x 250 บาท x 3
มื้อ) 

48,750 - 48,750 -  

  2. ค่าอาหารเย็น มื้อละ 350 
บาท 2 มื้อ (65 คน x 350 บาท 
x 2 มื้อ) 

45,500 - 45,500 -  

  3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 50 บาท 6 มื้อ (65 คน x 6 
มื้อx 50 บาท) 

19,500 
 

- 19,500 
 

-  

  4. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
22 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน 3 วัน (22 ชม.x 600บาท 
x 3 วัน) 

13,200 13,200 - -  

  5. ค่าที่พัก คนละ 600 บาท 2 
คืน (65 คน x 600 บาท x 2 คืน) 

78,000 - 78,000 -  

  6. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 

5,500 - 5,500 -  

  7. ค่าวัสด ุ 4,550 - - 4,550  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 215,000 13,200 197,250 4,550  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดี ต่อคนพิการ 
2. นักเรียนพิการวัยเรียนทุกคนมีสิทธิโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กทั่วไป

และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทาง

การศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลที่กำหนดในกฎกระทรวง 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     (นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย)  

                   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ)  

          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรตัติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการสำ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..108..} 
/โครงการการ... 

โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ที่สนองต่อนโยบายสพฐ. และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นกลุม่ทีร่ับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 

30,000 อำนวยการ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 (KRS) 

24,440 อำนวยการ 

3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

195,220 อำนวยการ 

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิก
ครอบครัวบ้านเลขท่ี  7 

10,880 อำนวยการ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

122,800 นโยบายและแผน 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 นโยบายและแผน 
7 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่น

ที่เก่ียวข้อง 
70,000 นโยบายและแผน 

8 เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 11,390 บริหารงานการเงินฯ 
9 การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
44,640 นิเทศฯ 

10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ตามนโยบายลดการบ้าน ลด
การสอบและเพ่ิมการเรียนรู้ 

10,000 นิเทศฯ 

11 พัฒนาศึกษานิเทศก์ สพม.7 2,000 นิเทศฯ 
12 พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 นิเทศฯ 
13 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
26,800 นิเทศฯ 

14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 

4,450 ส่งเสริมฯ 

15 เพ่ิมประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 หน่วยตรวจสอบฯ 
รวมงบประมาณ 750,000  
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โครงการ      การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวรัชน ี วิลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
     ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์  นาคคล้าย ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำมาตรฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา 
เป็นหลักเทียบเคียงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและบทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการพัฒนาบริหารและจัดการศึกษาให้ 
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้เห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือดำเนินการ
รายงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีการพัฒนาบริหาร
และจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาบริหารและจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 3. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เข้าร่วมโครงการการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 66 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีระดับคะแนนสูงขึ้น 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนข้าราชการและบุคลาการในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
เขต 7 ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
แบบรายงาน ติดตาม

และประเมินผลฯ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

 
ระดับ

คะแนน
สูงขึ้นจาก
รอบก่อน  

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
แบบรายงาน ติดตาม

และประเมินผลฯ 
 

 
 
 

/วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม  2564  
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง พฤษภาคม – กันยายน 2564  
รับการตรวจ ติดตาม และประเมินผล สิงหาคม – กันยายน 2564  
จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มกราคม – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด 2 ครั้ง 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท 2 มื้อ (66คนx100
บาทx2มื้อ) 

13,200 - 13,200 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท (66คนx2มื้อx35บาท) 

4,620 - 4,620 -  

  3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 960 - 960 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 18,780 - 18,780 -  

 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2… 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 รับการตรวจ ติดตาม 
และประเมินผล 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (66คนx100บาท) 

6,600 - 6,600 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (66คนx2มือ้x35
บาท) 

4,620 - 4,620 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 11,220  11,220   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 - 30,000 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา การสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของตนเองได้ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  วิลัย)        (ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์  นาคคล้าย)  
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                           อัตราจ้าง 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

/โครงการประ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..113..} 

โครงการ      ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 (KRS) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวรัชน ี วิลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
     นายชัยรัตน์  วิสาสะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูผู้สอน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ที่สอดรับกับนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  

 
 
 
 

/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการศึกษา
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และสนับสนุนองค์กรให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระบบเพ่ือเป็นการสนองภารกิจและเป้าหมายดังกล่าว มีแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข็มแข็ง  
ประสบความสำเร็จทันตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ทันตามกำหนดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด กับทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 

2. เพ่ือการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัด ให้สามารถนำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผ่านระบบ KRS 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 1. จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ  
   2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและเป้าหมายในการจัดการประชุม 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 มีผลการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   1. จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดที่เข้า
ร่วมโครงการ 
   2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 (KRS)  
มีความรู้ความเข้าใจและเป้าหมายในการจัดการ
ประชุม 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
สอบถาม 

 
บัญชีรายชื่อ 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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/ผลที่คาด... 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)       
   มีผลการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.พ.ร. กำหนด 

 
ผลการ

ประเมินสูงขึ้น
กว่ารอบก่อน 

 
ระบบ KRS 

 
รายงานผ่านระบบ 

KRS 

 

5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 1  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  
เตรียมประเด็นในการประชุมชี้แจงการรายงานผ่านระบบ KRS ไตรมาสที่ 3  
ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการในสังกัด ไตรมาสที่ 3  
ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4  

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 24,440 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมชี้แจงและรายงานผลฯ 
จำนวน 2 รอบ 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท 2 มื้อ (66คนx100
บาทx2มื้อ) 

13,200 - 13,200 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 
มื้อมื้อละ 35 บาท (66คนx4มือ้x35
บาท) 

9,240 - 9,240 -  

  3. ค่าวัสด ุ 2,000 - - 2,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,440 - 22,440 2,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัด มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและส่งรายงานการควบคุมภายใน 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  วิลัย)                (นายชัยรัตน์  วิสาสะ)  
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       พนักงานราชการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ      ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวนพเกล้า  วงศ์ศิริกุล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา 
จึงสมควรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทันให้ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 
ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้
องค์กรเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 

/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนำองค์กร

ไปสู่ความสำเร็จ  
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารการทำงานอย่างมีคุณภาพระหว่างผู้นำและบุคลากร  

  3. สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ผู้บรหิารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หนว่ย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 14 คน 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 70 คน    
3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 66 คน  
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนลูกจ้างเกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงาน เพ่ือนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สามารถสื่อสารการทำงานอย่างมีคุณภาพระหว่างผู้นำ และบุคลากร  

 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
  2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 
  3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 
บัญชีรายชื่อ 

 
บัญชีรายชื่อ 

 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างเกิดความรู้
ใหม่ มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงาน เพื่อนำองค์กร 
ไปสู่ความสำเร็จ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถ
สื่อสารการทำงานอย่างมีคุณภาพระหว่างผู้นำ  
และบุคลากร 

 
ระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 

 
/5. วิธีดำ... 
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/กิจกรรมที่ 3... 

5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

จัดทำและอนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
คณะทำงานประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
ประสานการจัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
ดำเนินการจัดประชุม ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้            
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 195,220 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมฝ่ายบริหาร 
ครอบครัวบ้านเลขที่ 7 จำนวน 10 ครั้ง 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน) 

    ไตรมาสที ่
1 - 4 

  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม มื้อละ 
35 บาท (14คนx35บาทx10 ครั้ง) 

4,900 - 4,900 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 4,900 - 4,900 -  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหาร 
สถานศึกษาสัญจร จัดประชุม 10 ครั้ง 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน) 

    ไตรมาสที ่
1 - 4 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (70คนx100บาทx10ครั้ง) 

70,000 - 70,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (70คนx2มือ้x35
บาทx10ครั้ง) 

49,000 - 49,000 -  

  3. ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
  4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 121,000 - 120,000 1,000  
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/โครงการส่ง... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสมาชิกครอบครัว 
บ้านเลขท่ี 7 จัดประชุม 6 ครั้ง 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน) 

    ไตรมาสที ่
1 - 4 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (66คนx100บาทx6ครั้ง) 

39,600 - 39,600 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท (66คนx2มื้อx35
บาทx6ครั้ง) 

27,720 - 27,720 -  

  3. ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  
  4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 69,320 - 68,320 1,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 195,220 - 193,220 2,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนลูกจ้าง เกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำงาน เพ่ือนำองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สามารถสื่อสารการทำงานอย่างมีคุณภาพ และนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย)           (นางสาวนพเกล้า  วงศ์ศิริกุล) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการ      ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิกครอบครัวบ้านเลขท่ี 7 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวสุกัญญา  มาตเลี่ยม  ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา จะสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 

/วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7          

ให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหา

ข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น แนวคิด และมีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 จำนวน 64 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 มีความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้พบปะ แลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหาข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น และมีความเป็น
ประชาธิปไตยในองค์กร 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร                
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร                
มีความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

 
ระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

/วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. จัดทำโครงการและปฏิทินกำหนดวันประชุม ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563  
2. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563  
3. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ 

ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563 
 

4. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563  
5. เตรียมเรื่องสถานที่จัดประชุม/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563  
6. ดำเนินการจัดประชุม ไตรมาส 1 ตุลาคม 2563  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563  
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 10,880 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ            
การบริหารจัดการศึกษาสมาชิก
ครอบครัวบ้านเลขท่ี 7 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 64 คน) 

    ไตรมาสที่ 1 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (64คนx100บาท) 

6,400 - 6,400 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (64คนx2มือ้x35
บาท) 

4,480 - 4,480 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,880 - 10,880 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 7 
เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                            (นางสาวสุกัญญา  มาตเลี่ยม) 
                                            อัตราจ้าง  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวบุณยกุล  หัตถกี)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายกฤษ  ละมูลมอญ)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการประ... 
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โครงการ      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  1     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนด          

ไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะดำเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

/ในการนี้... 
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ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

 
1 แผน 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
แผนปฏิบัติราชการฯ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
สามารถขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 70 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563  
3. ดำเนินงานโครงการ 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ครั้งที่ 1 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 
 

 

   กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

4. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  

5. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
      (เอกชน)  โรงแรมในจังหวัดนครนายก 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 122,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน) 

    ไตรมาสที่ 1 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (30คนx100บาท) 

3,000 - 3,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (30คนx2มือ้x35
บาท) 

2,100 - 2,100 -  

  3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 

900 - 900 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 6,000 - 6,000 -  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 45 คน) 

    ไตรมาสที่ 1 

  1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ 
ละ 250 บาท (45คนx2มื้อx250
บาท) 

22,500 - 22,500 -  

  2. ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ ๆ ละ 
350 บาท (45คนx2มื้อx350
บาท) 

31,500 - 31,500 -  

  3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 
มื้อมื้อละ 50 บาท (45คนx4มือ้x50
บาท) 

9,000 - 9,000 -  

  4. ค่าที่พัก ผอ.สพม.7 
คนละ 1,200 บาท จำนวน 1 คืน 
(1,200บาทx1คืน) 

1,200 - 1,200 -  

  5. ค่าท่ีพักวิทยากร  
คนละ 1,200 บาท จำนวน 2 คืน  
(1,200บาทx2คืน) 

2,400 - 2,400 -  

 
 
 

/6. ค่าที่พัก... 
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/โครงการเพิ่ม... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  6. ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุม  
คนละ 600 บาท จำนวน 43 คน 
(600บาทx43คน) 

25,800 - 25,800 -  

  7. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 
15 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

9,000 9,000 - -  

  8. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 
(เอกสารประกอบการประชุมฯ           
และเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ)    

7,400 - 7,400 -  

  9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ชดเชย 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

8,000 - 8,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 116,800 9,000 107,800 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 122,800 9,000 113,800 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถขับเคลื่อนภารกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด  

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        (นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์)  
   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการ      เพ่ิมประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางมนัณญา กองศักดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 

มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2552 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งเป็น จำนวน 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน ทำหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  

 
/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน วางแผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 2. เพ่ือพิจารณางบประมาณ และดำเนินงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
จำนวน 20 คน   
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีการบริหารการจัดการศึกษาและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
     
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
    จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณและประชุมเรื่องที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นเร่งด่วน 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 7 มีการบริหารการจัดการศกึษาและการบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 
มีการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 
ระดับดี - 
ดีมาก 

 
ระดับดี - 
ดีมาก 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
 

วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุม 

 
 
 

 
/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและ
ประชุมเรื่องที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณและประชุม
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่จำเป็น
เร่งด่วน (ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน) 

    ไตรมาสที่ 
1 - 4 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
มื้อละ 35 บาท 10 มื้อ  
(35บาทx10มื้อx20คน) 

7,000 - 7,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 - 7,000 -  
                                                                                          หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถพิจารณางบประมาณได้ถูกต้อง และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
ที่จำเป็นเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                                 ลงชือ่........................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
                                                                       (นางมนัณญา กองศักดา) 
                                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์)  
    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน)  

                                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/โครงการสนอง... 
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โครงการ      สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้กรอบทิศทางและนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงาน
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ จึงจัดทำโครงการนี้ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ
ทีมี่ความจำเป็นเร่งด่วนและมีความสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมและการบริหาร
จัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทันท่วงทีต่อการตอบสนองนโยบายและการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมและ
การบริหารจัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต 7 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมและ
การบริหารจัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
บริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 
4 – 7 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
โครงการ/กิจกรรม 
และรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรม
และการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 
ร้อยละ 70 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
โครงการ/กิจกรรม 
และรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมและการ
บริหารจัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
      (เอกชน)  โรงแรมในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี หรือสระแก้ว 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้  
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/
กิจกรรมและการบริหารจัดการที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

70,000 - - - ไตรมาสที่ 
1 - 4 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 - - -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมและ 

การบริหารจัดการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอและผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์)  
   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการเกษียณ... 
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โครงการ      เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางธัญณภักษ์  สายทองสุขศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     นางสาวเจตนริน  คำจันทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
การเกษียณอายุนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตทั้งสถานภาพ และบทบาททางสังคม ย่อมจะก่อให้

ผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านของสุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม ตลอดจนการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการดังนั้น กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงตระหนักถึงความสำคัญของการการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือการเกษียณอายุราชการ ในเรื่องของการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน 
 
 
 

/ลูกจ้าง... 
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ลูกจ้าง บำเหน็จลูกจ้าง เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง 
ประจำ (กสจ.) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 จะต้องชี้แจงขั้นตอน วิธีดำเนินการขอรับเงิน และสิทธิประโยชน์ที่พ่ึงได้รับให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการขอรับเงินต่างๆ  ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
ในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จดำรงชีพ และการขอรับเงินจาก กบข., กสจ. 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จำนวน     1 คน  
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7    จำนวน    1 คน 
 3. ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563     จำนวน   57     คน 
  - บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7     2 คน 
  - ผู้อำนวยการสถานศึกษา         1 คน 
  - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา        1 คน 

- ข้าราชการครู                          48 คน 
- ลูกจ้างประจำ              5 คน 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     จำนวน     8 คน 
         รวมทั้งสิ้นจำนวน  67 คน 

 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขอรับเงิน
ที่พึงจะได้รับและสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณอายุ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนผู้เกษียณที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

 
 

/เชิงผลลัพธ์... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..140..} 

/เชิงผลลัพธ์... 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้เกษียณได้รับความรู้และเข้าใจสามารถนำไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ราชการประจำปี
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความเข้าใจอยู่
ในระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2563  
ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อม กำหนดการ
ดำเนินการฯ 

มกราคม 2564  

จัดโครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2564 

มิถุนายน - สิงหาคม 2564  

สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มิถุนายน - สิงหาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 11,390 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม จัดโครงการเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (67คนx100บาท) 

6,700 - 6,700 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (67คนx2มื้อ
x35บาท) 

4,690 
 

- 4,690 
 

-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,390 - 11,390 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับเงินต่าง ๆ และกำหนดการรับเงินบำเหน็จ

บำนาญสำหรับผู้ที่จะได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ 
2. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้ความเข้าใจในการเบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลัง

เกษียณอายุราชการ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่........................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
   (นางธัญณภักษ์  สายทองสุขศิริ)           (นางสาวเจตนริน  คำจันทร์) 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชี 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางระเบียบ  หัสดีพงษ์)  

      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการการ... 
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โครงการ      การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวณิชาภา  ปรือทอง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นกระบวนการสำคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผล
ต่อนักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ดำเนินกิจกรรม
การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการ
นิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน ( Function-based Supervision) 2) นิเทศตามเขตพ้ืนที่  
( Area- based Supervision ) และ 3) นิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  (Policy - based Supervision)  
 
 
 
 

/ในการนี้... 
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 ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ เพ่ือนำไปสู่
ความสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน        
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนำผลการติดตามนิเทศไป
ปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน 

2. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางใหม่ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ผู้ให้การนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการนิเทศตามนโยบายและ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. ผู้นิเทศ ให้การนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
แก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. ผู้ให้การนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการ
นิเทศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
ผู้รับการนิเทศ  
  2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการนิเทศตาม
นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

9 คน 
 
ร้อยละ 100 

ของ
สถานศึกษา 

 
สอบถาม  

 
 

สังเกตการณ์  
การนิเทศ ติดตาม  

 
แบบสอบถาม  

 
 
แบบแบบสังเกตการ 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1. ผู้ให้การนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการ
นิเทศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
ผู้รับการนิเทศ 
 
  2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
ระดับความ 

พึงพอใจ ระดับดี
มาก ร้อยละ 80 
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอยู่ใน
ระดับ จำนวน 
ร้อยละ 70 

 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม  

นิเทศ ติดตาม 
 
การสังเกตการณ์ 
นิเทศ ติดตาม 

 

 
แบบสอบถาม  

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
แบบสังเกตการณ์

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม  วางแผน  วิเคราะห์สภาพปัญหา
และสภาพความต้องการนิเทศของสถานศึกษาเพ่ือ
กำหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือ
การนิเทศ 

พฤศจิกายน - มกราคม  

กิจกรรมที่ 2  ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระ
งานหลัก 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- การนิเทศภายใน 
ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ได้แก่ 
- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

มกราคม - มิถุนายน  

 
/กิจกรรมที่ 3... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 3  ประชุม  สรุปผลการนิเทศ มิถุนายน - กรกฎาคม  
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการนิเทศ 
 - รายงานสรุปผลการนิเทศ  
 -  รายงานสิ้นปีการศึกษา 

สิงหาคม - ตุลาคม  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 44,640บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม วางแผน  
วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพ
ความต้องการนิเทศของสถานศึกษา
เพ่ือกำหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ             

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (12คนx100บาท) 

1,200 - 1,200 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท (12คนx35บาท) 

420 - 420 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 1,620 - 1,620 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ
นิเทศ ตามภาระงานหลัก 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- การนิเทศภายในปฏิบัติการนิเทศ
ตามงานนโยบาย ได้แก่ 
- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

     

  1. ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

20,000 - 20,000 -  

  2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240บาทx9คนx5วัน) 10,800 - 10,800 -  
  3. ค่าที่พัก (600บาทx9คนx2คืน) 10,800 - 10,800 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 41,600 - 41,600 -  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการนิเทศ      
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35บาทx12คน) 

420 - 420 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 420 - 420 -  
กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการ
นิเทศค่าจ้างจัดทำเอกสารรายงาน
ผลการนิเทศ 

1,000 - 1,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 1,000 - 1,000 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,640 - 44,640 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
พัฒนากระบวนการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพ         

ความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แนวทาง ใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        (นางสาวณิชาภา  ปรือทอง)  

                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการการ... 
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โครงการ      การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ 
และเพ่ิมการเรียนรู้ 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายโอฬาร  ขยันการนาวี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะหลายปีที่ผ่านมามีนโยบายที่เกี่ยวกับภาระงานและ

การบ้านตามประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี“นโยบายลดการบ้านนักเรียน”และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.  
เช่น หนังสือราชการแนวปฎิบัติการลดการบ้านนักเรียน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  แนวปฎิบัติการให้การบ้าน
นักเรียน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557  เนื่องจาก ข่าวการจ้างทำการบ้าน หรือ การแถลงหลังการประชุมผู้บริหาร 
สพฐ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง การให้การบ้านที่ต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ือลดภาระงานของ 
 
 

/นักเรียนและ... 
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นักเรียน และให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนมากข้ึน และมีความสอดคล้องกับการแถลงผลการสำรวจ
ของโครงการ Education Watch ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเวลาแห่งความสุขของ
นักเรียนจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พบว่า 66.24% ที่เด็กต้องการให้ทำนอกจากการ ลดเวลาเรียน คือ 
ลดการบ้าน  

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 การบ้าน หมายถึง งานที่ครูให้กำหนดให้นักเรียนไป 
ทำท่ีบ้าน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) วีระ ไทยพาณิช (2551) กล่าวว่า การบ้าน หมายถึงงานชนิดใดชนิดหนึ่งที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมในชั้นเรียนที่ปฏิบัติหรือกระทำนอกโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายสำคัญก็เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสฝึก
ปฏิบัติและเพ่ิมพูนสิ่งที่ทำในชั้นเรียน ภาระงานต่างๆในเวลาเรียนรวมถึงการบ้านแต่ละวันจากครูที่มีความคาดหวังจะ
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติมกลับกลายเป็นภาระหนักของนักเรียน โดยหากครูทุกกลุ่มสาระฯและกิจกรรมให้งาน
และการบ้านพร้อมๆกัน ภาระงาน เวลา ทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจ และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ตกกับผู้เรียน 
และส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ย่อมจะส่งผลสะท้อนกลับสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาระงานในชั้นเรียนและ
การบ้านที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมากในแต่ละวัน จึงถือเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขได้  ปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบและวิธีการที่เป็นรูปธรรม  
เพ่ือการหาข้อมูลหรือตัวเลขผลการสำรวจของปริมาณภาระงานและการบ้านเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับตามบริบทแต่
ละโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันใน 1 ปีการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 1 เดือน 1 สัปดาห์ หรือ 1 วัน  

เรื่องของข้อมูลภาระงานและการบ้านนักเรียนการไม่มีหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพราะไม่มีการจัดทำ
ข้อมูลของโรงเรียนในภาพรวมของภาระงานและการบ้านนักเรียนแต่ละภาคเรียน มีผู้ปกครองส่วนใหญ่ พบปัญหานี้
โดยแหล่งข้อมูลของผู้ปกครอง คือ จากการสอบถามบุตรหลานซึ่งเป็นข้อมูลระยะสั้นของแต่ละวันหรือสัปดาห์ และ
อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ปกครองได้ตั้งคำทางโรงเรียน เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ซึ่งบุตรหลานอ้างถึงการนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์     
ในการทำงาน เช่น การทำการบ้าน รายงานเดี่ยวและกลุ่ม การจัดบอร์ด การทำชิ้นงานต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือ
เป็นภาระหนึ่งของผู้ปกครองที่มีความขาดแคลน และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การขาดข้อมูลส่งผลต่อการ
สื่อสารและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการวางแผนการเรียนรู้จะไม่สามารถวางแผนล่วงหน้า การติดตาม 
กวดขัน ดูแล นักเรียนและการช่วยตรวจสอบ แต่หากครูผู้สอนสามารถระบุล่วงหน้าว่า เช่น ภาระงานและการบ้าน
นักเรียนชิ้นใดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง? เนื่องจากการที่ ฝ่ายบริหาร 
ไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า ทางผู้บริหารและโรงเรียนจึงไม่สามารถวางแผนบริหารจัดการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ล่วงหน้าเพื่อช่วยสนับสนุนคุณครูและนักเรียนได้และยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของทางผู้ปกครอง 
ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษา ควรตระหนักถึงและให้
ความสำคัญ ระมัดระวังเกี่ยวกับภาระงานและการบ้านนักเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของ ภาระงานและการบ้านนักเรียน มี คร ูเป็น หัวใจสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ที่
กำหนดว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนจะมอบหมายงานให้นักเรียนจำนวนกี่ชิ้นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น รายงาน โครงงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือชิ้นงานรูปแบบงานอ่ืน ๆ  โดยแต่ละชิ้นงานถูกออกแบบสาระ 

 
 
 
 

/และกระบวน... 
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และกระบวนการเรียนรู้มาเพ่ือตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ และโดยส่วนมากจะ
มีระบุภาระงานและการบ้านที่มอบหมายเพ่ือใช้ในการวัดประเมินผล ทั้งนี้ครูในฐานะเป็นผู้ที่ออกแบบสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ยังสามารถประเมินข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่าว ๆ เช่น จะใช้ระยะเวลาเท่าไรต่อชิ้นงานแต่ละชิ้น?  
จะใช้ค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงานที่มอบหมายเท่าไร? แล้วนำรูปแบบของภาระงานและการบ้านที่ครูกำหนดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนครูในระดับชั้นเดียวกันในหัวข้อต่างๆ เช่น 1) ปริมาณงานระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและผู้เรียนหรือไม่ 2) สามารถบูรณาการและวัดประเมินผล มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เพ่ือ
พัฒนาชิ้นงานและกิจกรรมร่วมกันได้หรือไม่ เพ่ือผลลัพธ์ เช่น ภาระงานและการบ้านนักเรียนที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและผู้เรียน และ การทำงานเป็นทีมร่วมกันของระดับชั้นซึ่งมีครู 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1 กิจการนักเรียนของ 6 ระดับชั้นเพื่อการเป็นผู้นำสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สำหรับคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมและบริบทของโรงเรียน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีกำหนด นอกจากนี้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีความสุขผ่านการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การลดภาระงานและการบ้านนักเรียนอย่างยั่งยืน
และต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในปี 2560 ได้ขยายผล การวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดทำ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการการบ้าน
นักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด้วยการจัดการความรู้และ ICT  
เพ่ือการศึกษา เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนและพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ให้ออกแบบ
ภาระงานและการบ้านนักเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและร่วมกับการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา
ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการลดภาระงานและการบ้านของนักเรียน    
ครู และ ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   
  2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย ในภาระงานและการบ้านของนักเรียนโรงเรียน       
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  โดยใช้  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาภาระงานและการบ้านนักเรียน  

 

 
/2. ร้อยละ 100... 
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 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการพัฒนานวัตกรรมสามารถลดปริมาณ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายของภาระงานและ
การบ้านนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เพ่ือการลดภาระงานและการบ้านนักเรียน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาระงานและการบ้านนักเรียนไปในเชิงบวกและมีพัฒนาการด้านจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. นักเรียนมีความสุข และเจตคติท่ีดี ใส่ใจต่อภาระงานและการบ้านของนักเรียนมากข้ึน 
 3. ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการ ที่สะท้อนภาวะการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  ร้อยละของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรียน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร  

 
  

 
บัญชีรายชื่อ  

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถ
นำผลการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ระดับความ 

พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป 

 
สัมภาษณ์/
สอบถาม/  

นิเทศ ติดตาม/ 
การสังเกตการณ์ 

 
แบบสอบถาม/ 

แบบนิเทศ ติดตาม/ 
แบบสังเกตการณ์ 

 
 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมการเตรียมความพร้อมและการเตรียมการเก็บ
ข้อมูลก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

พฤศจิกายน  2563  

ให้สถานศึกษาสำรวจข้อมูล ปัญหาและความต้องการ
จำเป็นในการลดภาระงานและการบ้านของนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7   

พฤศจิกายน  2563  

 
 

/โรงเรียนที่... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรม 
ดำเนินการเพ่ือ ลดปริมาณ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายของ
ภาระงานและการบ้านนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ สพฐ. 
กำหนด 

ธันวาคม 2563 - เมษายน 
2564 

 

สรุปรายงานผล เมษายน 2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ 
จำนวน 1 ครั้ง             

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (10คนx100บาท) 

1,000 - 1,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ (10คนx35
บาทx2มื้อ) 

700 - 700 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 1,700 - 1,700 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการจำเป็นในการลดภาระ
งานและการบ้านของนักเรียนและ
ดำเนินการเพ่ือลดปริมาณ ลดเวลา 
ลดค่าใช้จ่ายของภาระงานและ
การบ้านนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี 
สพฐ. กำหนดของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 
  - ค่าดำเนินการกิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูล/ค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
  - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1,300 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 6,300 - 5,000 1,300  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศกำกับ ติดตาม
และประเมินผล การดำเนินการ 
ของโรงเรียน 
  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ราชการ/รถยนต์ส่วนบุคคล 

 
 
 

2,000 

 
 
 
- 

 
 
 

2,000 

 
 
 
- 

 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 2,000 - 2,000 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 - 8,700 1,300  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พัฒนากระบวนการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพความ

ต้องการในการนิเทศของโรงเรียน เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวทาง ใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒ... 
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โครงการ      พัฒนาศึกษานิเทศก์ สพม.7 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายโอฬาร  ขยันการนาวี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาที่ 10 ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผู้เรียนต้อง มีความรู้ 

ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตนเองและชุมชนของตนเอง ผูเ้รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี( พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

/สำนักงาน... 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ ให้ผู้ที่มีส่วนสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ศึกษานิเทศก์ เป็นเพ่ือนร่วมทางในการเสริมสร้าง สนับสนุนให้สถานศึกษา 
ครูผู้สอนมีความชัดเจน ตัดสินใจอย่างถูกต้องในการบริหารการศึกษาให้ส่งผล ต่อคุณภาพผู้เรียน โดยตรง และช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความ สามารถของศึกษานิเทศก์ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล จึงจัดโครงการการ
พัฒนาอบรมและศึกษาดูงานศึกษานิเทศก ์สพม.7 ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ทั้งการศึกษาและ
ฝึกอบรมภายใน ภายนอกและ Online รวมถึงการไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ จะสามารถพัฒนาวชิาชีพของศึกษานิเทศก์
สู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน และผู้ที่เก่ียวข้อง 2 คน รวม 11 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ศึกษานิเทศก ์ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  ศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร  
 

 
บัญชีรายชื่อ  

 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ได้รับความรู้อยู่
ในระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม/สังเกต 

 
แบบสอบถาม/ 

แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ ธันวาคม 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2563  
พัฒนาศึกษานิเทศก ์ มกราคม - เมษายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม พัฒนาศึกษานิเทศก์  
(ศึกษานิเทศก์ 9 คน ผู้เกี่ยวข้อง 2 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 
บาท (11คนx100บาท) 

1,100 - 1,100 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ (11คนx35
บาทx2มื้อ) 

770 - 770 -  

  3. ค่าวัสด ุ 130 - - 130  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 2,000 - 1,870 130  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 - 1,870 130  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒนา... 
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โครงการ      พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางรจนา  เทียนจันทร์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ภายใต ้6 

ยุทธศาสตร์หลัก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้    
ข้อ 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพ  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 จากรายงานผลการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า 
ผลการทดสอบรวมทุกวิชา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในกลุ่มคุณภาพสีแดง (ปรับปรุง) สำหรับผลการทดสอบรวม
ทุกวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มคุณภาพสีดำ (พอใช้)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
 
 

/ได้ตระหนัก... 
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ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
รายบุคคล รายโรงเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการประเมิน 
ในระดับชาติ (O-NET) โดยได้นำข้อสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนเพ่ือใช้ประเมินความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งแต่ ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะวัด ในตัวชี้วัดที่สำคัญ  และเป็นตัวชี้วัดเดียวกันที่ใช้ในการวัดโดยข้อสอบ  
O-NET ข้อสอบ Pre O-NET จะเน้นการคิดข้ันสูง (คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์) และ 
รูปแบบ  ของข้อสอบจะเป็นไปตามแนวทางข้อสอบ O-NET เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ การศึกษาได้มีข้อมูลสำหรับนำไปกำกับ
ติดตามโรงเรียนในสังกัด เร่งแก้ไขปรับปรุงผลการสอบ โรงเรียนที่ ผลสัมฤทธิ์ต่ำก่อนจะดำเนินการสอบ O-NET จริง 
เพ่ือให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมากข้ึน โรงเรียนมีข้อมูล จุดด้อยและข้อบกพร่อง
นำไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป ครูผู้สอนได้เห็นข้อสอบที่เน้นวัดสมรรถนะการคิดข้ันขั้นสูงที่คล้ายกับข้อสอบ O-NET 
มากยิ่งขึ้น สามารถวัดผลได้ตรงหลักสูตรมากขึ้น ครูได้ ทราบจุดด้อยข้อบกพร่องนักเรียนรายบุคคล สามารถนำไปใช้
ปรับปรุง และกระตุ้นให้นักเรียนเห็น ความสำคัญ ของการสอบมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้(คลังข้อสอบ)ให้คู่ขนานและเทียบเคียง
กับนานาชาติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ PISA 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการ
จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้(คลังข้อสอบ)ให้คู่ขนานและเทียบเคียงกับนานาชาติในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และPISA  

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
รูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างของผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้(คลังข้อสอบ)ให้คู่ขนานและเทียบเคียงกับนานาชาติในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และPISA อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพสูงสุด 
 
 

/2. โรงเรียนใน... 
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 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพสูงสุด 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ (คลังข้อสอบ) ให้คู่ขนานและ
เทียบเคียงกับนานาชาติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) และPISA  
  2. โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ตามสภาพจริง
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
44 โรงเรียน 

คิดเป็น ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

44 โรงเรียน 
คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

 
สอบถาม นิเทศ 
กำกับติดตาม 

ทดสอบ 
วิเคราะห์ 

 
 
 

สอบถาม นิเทศ 
กำกับติดตาม 

ทดสอบ 
วิเคราะห์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาการจัดทำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
(คลังข้อสอบ)ให้คู่ขนานและเทียบเคียงกับ
นานาชาติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้านผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-
NET) และPISA อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพสูงสุด 
  2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนารูปแบบ
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีความ
หลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างของผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพสูงสุด 

 
1. ครูและ

นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
2. นักเรียนมี

ผลการทดสอบ 
(O-NET) อยู่ใน
ระดับคุณภาพสี
เหลือง (ดี)และ
PISA มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับค่า 
OECD 

 
สอบถามความพึง

พอใจ 
ทดสอบ

ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
แบบทดสอบ
ระดับชาติ 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

การจัดทำข้อสอบแบบคู่ขนานและสร้างคลังข้อสอบ ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาที่
มีความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างของผู้เรียน 

ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

การออกแบบเทคนิคการสอนแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) 

ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 90,380 บาท (เก้าหมื่นสามร้อยแปดสิบบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาการ
จัดทำข้อสอบแบบคู่ขนานและ 
สร้างคลังข้อสอบ 
  - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม
และคณะทำงาน 60 คน จำนวน  
1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท (60x100) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้เข้าอบรมและคณะทำงาน 100 
คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
(60x35x2) 
  - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน  
คนละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(1x6x600) 
  - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร  

  
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

3,600 
 
 

- 

 
 
 

6,000 
 
 

4,200 
 
 
 

- 
 

 
1,500 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไตรมาสที่ 1 
พ.ย.- ม.ค. 

2563 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 15,300 3,600 11,700 -  
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนารูปแบบการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและ
คณะทำงาน 90 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 
100 บาท (90x100) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
และคณะทำงาน 90 คน จำนวน 2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท(90x35x2) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน  
คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 
(2x6x600) 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรและผู้ช่วย
วิทยากร 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

  
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 

7,200 
 
 

- 
 
- 
- 

 
 
 
 

9,000 
 
 

6,300 
 
 

- 
 
 

5,000 
 

- 
3,000 

 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
4,000 

- 

ไตรมาสที่ 2 
ก.พ.- เม.ย. 

2563 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 34,500 7,200 23,300 4,000  
 

/กิจกรรมที่ 3... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การออกแบบเทคนิค
การสอนแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าอบรมและ
คณะทำงาน 100 คน จำนวน 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท (100x100) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
อบรมและคณะทำงาน 100 คน 
จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
(100x35x2) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คน คนละ 6 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท(3x6x600) 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร  
- ค่าวสัด ุ
- ค่าจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  

  
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
10,800 

 
- 
 
- 
- 

 
 
 

10,000 
 
 

7,000 
 
 
 

- 
 

5,000 
 

- 
3,780 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
4,000 

- 

ไตรมาสที่ 3 
พ.ค.- ก.ค. 

2563 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 40,580 10,800 25,780 4,000  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

- - - - ไตรมาสที่ 3 
พ.ค.- ก.ค. 

2563 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 - - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,380 21,600 60,780 8,000  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการจัดทำ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้(คลังข้อสอบ)ให้คู่ขนานและเทียบเคียงกับนานาชาติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ PISA โดยนักเรียนมีผลการทดสอบ (O-NET) 
อยู่ในระดับคุณภาพสีเหลือง (ดี) และPISA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่า OECD มีระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการพัฒนารูปแบบการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ตามสภาพจริงสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของ
ผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น 

                                                       ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           (นางรจนา เทียนจันทร์)  
       ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการประ... 
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โครงการ      ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางมัทนา  ดวงกลาง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเข็มทิศหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการ

สอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการศึกษา และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษา
มีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียน ในการทำหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ควรให้
ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายลงสู่การปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒานาทั้งครูและผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือนำมาตัดสินคุณค่าหรือ
คุณภาพของหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ทราบว่า
หลักสูตรได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดเพียงใด รวมทั้งปัญหา อุปสรรคใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เห็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
ในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นการ
จัดการศึกษา จึงกำหนดจัดโครงการการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนและพ้ืนที่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ และสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. สถานศึกษาในสังกัดฯ จำนวน 44 แห่ง มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2. สถานศึกษาในสังกัดฯ จำนวน 44 แห่ง มีการพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน พื้นที่ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน พ้ืนที่ 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. สถานศึกษาในสังกัดฯ จำนวน 44 แห่ง มี
การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  
และทักษะในศตวรรษที่ 21   
  2. สถานศึกษาในสังกัดฯ จำนวน 44 แห่ง มี
การพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
จำนวน 44 

โรงเรียน (100 
%) 
 

จำนวน 44 
โรงเรียน (100 

%) 

 
- สัมภาษณ์  
- สอบถาม   
- วิเคราะห์
เอกสาร 
 
- สอบถาม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม  
- แบบตรวจสอบ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
/เชิงผลลัพธ์... 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
- สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการ
ของผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
 
- ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องความต้องการ
ของผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 

 
มีความ

สอดคล้องใน
ระดับดี 

ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร ครูมี
ความเข้าใจใน

ระดับ ดี 
จำนวน 

ร้อยละ 80 

 
-วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 

-สอบถาม 
 

 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ไตรมาส 2  
มกราคม-มีนาคม 

2564 

 

นิเทศ ติดตามการประเมินและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
พ้ืนที ่และทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
มิถุนายน-กันยายน 

2564 

 

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มกราคม – ตุลาคม 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

    2 ม.ค. – 
มี.ค.64 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 - 4,200 -  

2. ค่าอาหารกลางวัน  
(60 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 - 6,000 -  

3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(ภายนอก) (ช.ม.ละ 600 บาท) 
x 6 ชั่วโมง x 1 ท่าน 

 3,600 - -  

4. ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน 2 
คนๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 คืน 
(2 x 600) 

 - 1,200 -  

5. ค่าวัสดุ ชุดละ 50 บาท 
(50 ชุด x 50 บาท) 

 - - 2,500  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 17,500 3,600 11,400 2,500  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

 9,300 - - 4 ก.ค. – 
ก.ย. 64 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 9,300 9,300 - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,800 12,900 11,400 2,500  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ้ืนที่ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21  
  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พื้นที่ และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

                                                       ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           (นางมัทนา  ดวงกลาง)  
       ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นายวาสนา  คำพันธ์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กำหนดใหจ้ัดการศึกษาให้บุคคลที่มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2564  โดยมุ่งเนน้ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อีกท้ังส่งเสริมให้ 
ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา และการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเกิดผลดีแก่ทางราชการ มีข้อมูลการรับนักเรียน
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษา 

 
/ภาคบังคับ... 
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ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ได้อย่างมีประสิทธิภาพประขากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และอัตราการ
ออกกลางคันลดลง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม โปร่งใสเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาทุกคน  
3. เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

          4. เพ่ือให้สถานศึกษา ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นระบบ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด 

2. สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลรายงานนักเรียน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน สามารถติดตามเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับใน
เขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนครบทุกคนตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 
          2. สถานศึกษาในสังกัด สามารถรับการติดตามและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 100 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
แผนการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน 
สามารถติดตามเด็กที่มีอายุในเกณฑ์ 
การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้า
เรียนครบทุกคนตามแผนการรับนักเรียนปี
การศึกษา 2564 

 
44 โรงเรียน 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
แบบสำรวจการรับ

นักเรียนตามแผนการ
รับนักเรียน 

 

 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา 2564 

พฤศจิกายน 2563  

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดและจัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนแต่ละจังหวัด 

 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2564 

 

แจ้งให้ สถานศึกษาในสังกัด จัดทำแผนการรับนักเรียน 
ของโรงเรียน และรายงานให้ เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

มกราคม 2564  

จัดทำแผนข้อมูลการรับนักเรียนในภาพรวมของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เตรียมวางแผนการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
สำหรับผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  

ติดตามการรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564  
เปิดศูนย์รับแจ้งความจำนงของนักเรียนที่ประสงค์ให้เขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดหาที่เรียนให้ และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้นักเรียน  เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบ
และจัดหาที่เรียนให้ 

เมษายน 2564  

สรุป/รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 กรกฎาคม 2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และโรงเรียนในสังกัด  
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 4,450 
บาท  (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หมายเหต ุโครงการนี้ใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรมาให้ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 
24,450 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 

/กิจกรรมที่ 1... 
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/8. ผลที่คาด... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
สำหรับผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน
ของโรงเรียน ทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 
60 คน 3 วัน 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (60คนx100บาท) 

6,000 - 6,000 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ (60คนx2มื้อ
x35บาท) 

4,200 - 4,200 -  

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการตรวจ 
ติดตามฯคณะกรรมการรับนักเรียน
ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนฯ 3
ศูนย์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ) 

3,600 - 3,600 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 13,800 - 13,800 -  
กิจกรรมที่ 2 เปิดศูนย์รับแจ้งความ
จำนงของนักเรียนที่ประสงค์ให้เขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดหาที่เรียนให้ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่
เรียนให้นักเรียน เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนที่พลาด
โอกาสจากการสอบและจัดหาที่
เรียนให้ 3 ศูนย์ ๆ ละ 4 คน 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท 3 มื้อ (15คนx100บาท
x3มื้อ) 

4,500 - 4,500 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 6 มื้อ (15คนx6มื้อ
x35บาท) 

3,150 - 3,150 -  

  3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,000 - 3,000 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 10,650 - 10,650 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,450 - 24,450 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่เป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  มีข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ที่ถูกต้อง

ครบถ้วน 
3. สถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

และเป็นระบบ   

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
            (นายวาสนา  คำพันธ์)  

                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ)  

          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการเพิ่ม... 
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โครงการ      เพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
     นางสาวประนอม  สดศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความมั่นคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

1.  หลักการและเหตุผล 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ

ควบคุม กำกับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 44 แห่ง 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาลดความเสี่ยงและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด
แผนการตรวจสอบให้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการ
ตรวจสอบในภาพรวมของโครงการและสามารถนำผลการตรวจสอบมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิมากยิ่งข้ึน 

 
/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
2. เพ่ือมั่นใจว่าการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถควบคุมเงินของสถานศึกษาได้ 
3. เพ่ือให้มั่นใจว่าการรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีความรัดกุมและปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ 
4. เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
5. เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. สถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุและประสิทธิภาพของ
แผนปฏิบัติการ 
 2. สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้รับการตรวจสอบดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่งที่เป็นหน่วยเบิก ได้รับการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. สถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 2. สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 3. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาได้
อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
 4. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่งที่เป็นหน่วยเบิก ได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
 
 
 
 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  1. สถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบการเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุและ
ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
  2. สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบการดำเนินโครงการการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  3. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา 
 
 
 
  4. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่งที่เป็นหน่วยเบิก 
ได้รับการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
ร้อยละ 100 

ของ
สถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
 

ร้อยละ 100 
ของ

สถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
ของ

สถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
ของ

สถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.แบบประเมินผล 
การดำเนินงานตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด 
3.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เชิงผลลัพธ์... 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   1. สถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ที่ได้รับการ
ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด 
 
   2. สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับการ
ตรวจสอบการดำเนินโครงการการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 
   3. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ที่ได้รับการ
ตรวจสอบสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
   4. สถานศึกษา จำนวน 1 แห่งที่เป็นหน่วยเบิก 
ได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด 

 
ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา 
ที่มีผลการ
ปฏิบัติงาน 
อยู่เกณฑ์การ

ประเมินระดับ ดี
มาก 

ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา 
ดำเนินการได้
ตรงตามแนว
ปฏิบัติที่ สพฐ. 

กำหนด 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา
ดำเนินการได้
อย่างถูกต้อง 

 
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา
ดำเนินการได้
อย่างถูกต้อง 

 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 
1.สัมภาษณ์  
2.สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.แบบประเมินผล 
การดำเนินงานตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด 
3.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 
 

1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 
1.กระดาษทำการ  
เก็บข้อมูล 
2.รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษา 
จำนวน 22 แห่ง ๆ ละ 5 วัน  

ครั้งที่ 1 
1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 

2564 
ครั้งที่ 2 

15 มิถุนายน 2564 - 31 
สิงหาคม 2564 

 

2. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุนจำนวน 5 โรงเรียน 
1.โรงเรียนศรีมโหสถ 
2.โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
3.โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
4.โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
5.โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 

  

3. ตรวจสอบการดำเนินงานประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม 

  

4. ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินจากระบบ 
GFMIS ของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกเบิกจ่าย จำนวน  
1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว  
รัชมังคลาภิเษก 

  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
         ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานที่... 
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 สถานที่ดำเนินการ   
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก 

1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
3. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 
4. โรงเรียนศรีมโหสถ 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
6. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
7. โรงเรียนศรีมหาโพธิ 
8. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
9. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบำรุง 
10. โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ 
11. โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 

12. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
13. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
14. โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
15. โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
16. โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 
17. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 
 

18. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
19. โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยา
กร” 
20. โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์
วิทยาคม 
21. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
22. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 
23. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการเงิน 
บัญชีและพัสดุสถานศึกษา จำนวน 
23 แห่ง 2 คน 

     

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงิน
อุดหนุนจำนวน 5 โรงเรียน 

     

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการดำเนนิงาน
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาของ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

     

 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 4... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..182..} 
/โครงการสำรอง... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบบัญชีและ
รายงานการเงินจากระบบ GFMIS 
ของโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 
สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ที่เป็น
หน่วยเบิกเบิกจ่าย  
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน จำนวน 115 วัน 
2. ค่าที่พัก เหมาจ่ายคนละ 600 
บาท 2 คน 30 วัน 
3. ค่าพาหนะ เป็นค่าชดเชยน้ำมัน
เชื้อเพลิงกิโลเมตรละ 4 บาท 
โรงเรียนละ 5 วัน จำนวน 14 โรงเรียน 
4.ค่าน้ำมันรถราชการ จำนวน 9 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

29,880 
36,000 

 
24,620 

 
 

9,500 

 
 
 
 
 

29,880 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
36,000 

 
24,620 

 
 

9,500 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 29,880 70,120 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบภายในตามกิจกรรมครบทุกแห่ง 
2. สถานศึกษาหลังได้รับการตรวจสอบแล้วมีปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มติคณะคณะรัฐมนตรีระเบียบและนโยบายที่กำหนด พร้อมทั้งมีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         (นางสาวประนอม  สดศรี)  

       นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล)  
   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการสำรอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ที่สนองต่อนโยบายสพฐ. และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยแยกเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ของ สพม.7 

1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

29,940 อำนวยการ 

2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

272,925 อำนวยการ 

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

138,800 อำนวยการ 

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

48,500 อำนวยการ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ 

28,000 อำนวยการ 

6 เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 

169,050 อำนวยการ 

7 รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

22,810 บริหารงานบุคคล 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือให้มี และเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่  
(ว21/2560) 

44,000 บริหารงานบุคคล 

9 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

36,560 ส่งเสริมฯ 

10 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

39,000 ส่งเสริมฯ 

11 พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 39,800 นิเทศฯ 
รวมงบประมาณ 869,385  

หมายเหตุ : โครงการสำรอง เป็นโครงการที่กำหนดไว้เพ่ือขออนุมัติเป็นหลักการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ืน ๆ  จะจัดสรรให้ดำเนินการโครงการสำรองข้างต้น 
 
 
 

/โครงการติด... 
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โครงการ      ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวรัชน ี วิชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
     นางสาวสธุิดา  ศรีจันทร์ ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 

79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้พิจารณาถึงความสำคัญและความจำเป็นของระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  พร้อมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
 
 

/กระทรวงการ... 
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กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
จึงจัดโครงการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดและ
สำนักงาน  เพ่ือติดตามสรุปผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลและวางแผนควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. เพ่ือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 1. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 1 รายงาน 
 2. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สหวิทยาเขต ละ 1 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัดมีติดตามและประเมินผล ระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำรายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำรายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและส่ง
รายงานการควบคุมภายใน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน        
มีประสิทธิภาพ   

 
ร้อยละ 80 

 

 
สอบถาม/

วิเคราะห์เอกสาร 

 
แบบสอบถาม/

เอกสาร 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพ 

 
ระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม/ทดสอบ 

 
แบบสอบถาม/
แบบทดสอบ 

 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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/5. วิธีดำ... 

5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  

   1. เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
   2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
   3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  

   1. ติดตาม ประเมินผล  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
   2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
   3. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 29,940 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (66คนx100บาท) 

6,600 - 6,600 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (66คนx2มือ้x35
บาท) 

4,620 - 4,620 -  

  3. ค่าวัสด ุ 2,500 - - 2,500  
  4. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 3,500 - 3,500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 17,220 - 14,720 2,500  
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/โครงการพัฒ... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

     

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตาม/
ประเมินผลของคณะกรรมการ 4 
คนต่อวัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 
7 วัน 

6,720 - 6,720 -  

  2. ค่าวัสด ุ 2,500 - - 2,500  
  3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 3,500 - 3,500 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 12,720 - 10,220 2,500  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29,940 - 24,940 5,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัด มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและส่งรายงานการควบคุม
ภายใน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        (นางสาวรัชนี  คำวิลัย)             (นางสาวสุธิดา  ศรีจันทร์) 
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            อัตราจ้าง  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการ      พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางธัญชนก  ก้อนเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการผลกระทบต่อการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสถานศึกษาที่ต้องมีการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลที่สำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองได้ 

ดังนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/2. วัตถุประสงค์... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน จำนวน 63 คน 
(ผอ.รร. 44 คน, รอง ผอ.รร. 1 คน, บุคลากรเขต 18 คน) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพัฒนาคุณภาพการบริหาร            
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายชื่อ 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับความ 

พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ขึ้นไป  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2564  
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา กันยายน 2564  
การศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กันยายน 2564  

สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล กันยายน 2564  
 
 
 

/6. ระยะเว... 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
          2. ………………………………………………………………… 
          3. ………………………………………………………………… 
      (เอกชน)   …………………………………………………………………….. 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 272,925 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 63 คน) 

    ไตรมาสที่ 4 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (63คนx100บาท) 

6,300 - 6,300 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท (63คนx2มื้อx35บาท) 

4,410 - 4,410 -  

  3. ค่าอาหารเย็น มื้อละ 100 
บาท (63คนx100บาท) 

6,300 - 6,300 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 17,010 - 17,010 -  
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 63 คน) 3 วัน 2 คืน 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท 3 มื้อ (63คนx100
บาทx3มื้อ) 

18,900 - 18,900 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มื้อละ 35 บาท (63คนx3มื้อx35บาท) 

6,615 
 

- 6,615 -  

  3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มื้อละ 50 บาท (63คนx3มื้อx50บาท) 

9,450 - 9,450 -  

 
 
 
 
 

/4. ค่าอาหาร... 
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/โครงการยก... 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  4. ค่าอาหารเย็น มื้อละ 350 บาท 
3 มื้อ (63คนx350บาทx3มื้อ) 

66,150 - 66,150 -  

  5. ค่าที่พักผู้บริหาร 1 คน 2 คืน 
คืนละ 1,200 บาท (2คืนx1,200บาท)                   

2,400 - 2,400 -  

  6. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ              
62 คน ๆ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท 
(62คนx2คืนx600บาท)                                   

74,400 
 

- 74,400 
 

-  

  7. ค่าของที่ระลึก 3 ชิ้น ๆ ละ 
1,500 บาท (3ชิ้นx1,500บาท)                                                         

4,500 
 

- - 4,500  

  8. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,500 - 1,500 -  
  9. ค่าพาหนะ 1 คัน จำนวน 4 
วัน วันละ 18,000 บาท (4วนั
x18,000บาท)                                                          

72,000 - 72,000 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 255,915 - 251,415 4,500  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 272,925 - 268,425 4,500  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา การสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของตนเองได้ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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โครงการ      ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางธัญชนก  ก้อนเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 

1.  หลักการและเหตุผล 
ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อการพัฒนา

การศึกษาและการจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ ความเสียสละ 
มีความอุทิศตนในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน คุณงามความดีนี้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญตลอดไป 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 

 
 

/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่จนครบอายุเกษียณราชการ 
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 170 คน (ผู้เกษียณอายุราชการ 59 
คน ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 111 คน) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนผู้บรหิารการศึกษา ข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายชื่อ 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
ระดับความ 

พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ขึ้นไป  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กรกฎาคม – สิงหาคม 2564  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564  
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

กันยายน 2564  

 
 

/6. ระยะเว... 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 138,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 170 คน) 

    ไตรมาสที่ 4 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (170คนx100บาท) 

17,000 
 

- 17,000 
 

-  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (170คนx2มื้อ
x35บาท) 

11,900 
 

- 11,900 
 

-  

  3. ค่าอาหารเย็น มื้อละ 350 
บาท (170คนx350บาท) 

59,500 
 

- 59,500 
 

-  

  4. ค่าของที่ระลึก 59 คน ๆ ละ 
600 บาท (59คน×600บาท) 

35,400 - - 35,400  

  5. ค่าวัสด ุ 8,000 -  8,000  
  6. ค่าจ้างตกแต่งซุ้มดอกไม้ 5,000 - 5,000 -  
  7. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,000 - 2,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 138,800 - 95,400 43,400  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการเสริม... 
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โครงการ      เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางธัญชนก  ก้อนเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
บริบทของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลต่อการที่หน่วยภาครัฐจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและ

ประสิทธิภาพในการกำหนดและบริหารนโยบาย การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่คุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่จำเป็นต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความสามารถที่
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถผลักดันและพัฒนาในทุกรูปแบบ 

 
 
 

/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความ
คิดเห็นในการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีปฏิบัติราชการที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานโดยตรงจากผู้บริหาร 
สร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน  
110 คน (ผอ.รร. 44 คน และบุคลากรเขต 66 คน) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย แนวทาง 
การดำเนินงาน เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   จำนวนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีรายชื่อ 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด รับทราบ
นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เกิดความเข้าใจ 
และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับความ 

พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ขึ้นไป  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2564  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2564  

 
 

/6. ระยะเว... 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มกราคม – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (เอกชน)  ……………………………………………………………… 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรในสังกัด 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 110 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
250 บาท (110คนx250บาท) 

27,500 - 27,500 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 50 บาท (110คนx2มื้อ
x50บาท) 

11,000 - 11,000 -  

  3. ค่าวัสด ุ 10,000 - - 10,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 48,500 - 38,500 10,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย แนวทางการ

ดำเนินงาน เกิดความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความสามารถที่
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการอบ... 
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/สำนักงาน... 

โครงการ      อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอ่ืน ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวสธุิดา  ศรีจันทร์ ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ มีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม                
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับ 
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน    
ทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิดปัญหา  
โรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ำ 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..201..} 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจจัดทำแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ในสังกัด มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและมีแนวทางจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้บรรจุเรื่องภัยพิบัติไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
รวมทั้งการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาประสบการณ์และอุปสรรคเพื่อการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และภัยอื่นๆ 
 2. รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือส่งเสริมให ้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยอื่นๆ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ           
ภัยอื่น ๆ จากการจัดการเรียนรู้ ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

5. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมใหส้ถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใช้ชุมชนในพ้ืนที่เป็นฐาน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 51 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการระงับอัคคีภัยเป็นการเบื้องต้น 

 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ 

 
ร้อยละ 70 

 

 
วิเคราะห์และ
ประเมินผล 

 
แผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

/เชิงผลลัพธ์... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..202..} 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และมีทักษะ ประสบการณ์ ในการ
ระงับอัคคีภัย เป็นการเบื้องต้น 

 
ระดับดี –  

ดีมาก 

 
วิเคราะห์และ
ประเมินผล 

 
แผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
เตรียมความพร้อมและวางแผน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม 2564  
ดำเนินการตามโครงการ เมษายน – พฤษภาคม 2564  
ติดตาม/ประเมินผล มิถุนายน – สิงหาคม 2564  
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน สิงหาคม – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  โรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนเตรียม
ความพร้อมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยและการฝึกปฏิบัติการ
ระงับอัคคีภัย 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 51 คน) 

     

 
 
 

/1. ค่าอาหาร... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (51คนx100บาท) 

5,100 - 5,100 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (51คนx2มือ้x35
บาท) 

3,570 - 3,570 -  

  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คน 
คนละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(3คน x 6ชม.x600บาท) 

10,800 10,800 
 

- -  

  4. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 3,370 - 3,370 -  
  5. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 -  
  6. ค่าวัสดุฝึก 2,000 - - 2,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 25,840 10,800 13,040 2,000  
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการติดตาม
สถานศึกษาเรื่องการจัดทำแผนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ 
(จำนวน 3 คน ระยะเวลา 3 วัน) 

     

  ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน ๆ ละ 3 วัน 
วันละ 240 บาท 

2,160 - 2,160 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 2,160 - 2,160 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,000 10,800 15,200 2,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
 2. บุคลากร/สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและ          
ภัยอื่น ๆ และมีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
  3. สถานศึกษาในสังกัด มีแผนในการเตรียมความพร้อม และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย)             (นางสาวสุธิดา  ศรีจันทร์) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            อัตราจ้าง  

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการเสริม... 
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โครงการ      เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางธัญชนก  ก้อนเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันโลกได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

รวมทั้งบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การปรับปรุง การยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกในปัจจุบันได้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ ข้าราชการและบุคลากร  
ในสังกัดเกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งสามารถท่ีจะนำไปประยุกต์สู่ความสำเร็จในการบริหารการจัดการงานทางการศึกษาของสำนักงานเขต 

 
/พ้ืนที่การ... 
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พ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนตอบสนองนโยบายต่างๆ สามารถนำมาบูรณาการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ตนเองได้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความพึงพอใจในคุณภาพของการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ และตอบสนองความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการนำพาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พัฒนาสู่ความเข้มแข็ง  
ความเป็นเลิศ และยังเป็นองค์กรที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ทำให้เกิดความรักความสามัคคี 
ในองค์กร มีพลังในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน งาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรในสังกัด                                                         
 3. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 66 คน  วิทยากร จำนวน 1 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด            
เข้าร่วมโครงการ 

 
66 คน 

 
วิเคราะห์เอกสาร 
 

 
บัญชีรายชื่อ 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ระดับความพึง

พอใจ  
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มกราคม 2564  
ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มกราคม – มีนาคม 2564  
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน มกราคม – มีนาคม 2564  
สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล พฤษภาคม  2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มีนาคม - กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (เอกชน)  ................................................................................. 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 169,050 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ประชุมบุคลากรในสังกัด
สพม.7 (ผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆละ 
100 บาท (67คนx250บาทx2มื้อ) 

33,500 - 33,500 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 
มื้อ มื้อละ 50 บาท (67คนx4มื้อ
x50บาท) 

13,400 - 13,400 -  

  3. ค่าอาหารเย็น มื้อละ 350 
บาท (67คนx350บาท) 

23,450 - 23,450 -  

  4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 9 
ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท (9ชม.
x1,200บาท) 

10,800 10,800 
 

- -  

  5. ค่าที่พักสำหรับวิทยากร 1,200 - 1,200 -  
  6. ค่าที่พักผู้บริหาร 1,200 - 1,200 -  
  7. ค่าที่พักบุคลากร 65 คน  
คนละ 600 บาท (65คนx600บาท) 

39,000 - 39,000 -  

 
 

/8. ค่าพาห... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  8. ค่าพาหนะเดินทางสำหรับ
วิทยากร 

3,000 - 3,000 -  

  9. ค่าพาหนะ 1 คัน 2 วัน ๆ ละ 
18,000 บาท (2วันx18,000บาท) 

36,000 - 36,000 -  

  5. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 5,000 - 5,000 -  
  6. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,500 - 1,500 -  
  7. ค่าวัสด ุ 1,000 - - 1,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 169,050 10,800 157,250 1,000  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนาประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้ ทักษะในการบริหารงานของตนเอง ส่งผลให้คุณภาพของ
องค์กรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอโครงการ 
           (นางธัญชนก  ก้อนเงิน)  
        ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 

/โครงการรับ... 
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โครงการ      รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวจันทร์เพ็ญ  อ้วนตงต้น ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

ประจำปี  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกปี  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ  ในสังกัด ที่ได้เสนอขอ
พระราชทาน โดยให้จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดินทางไปตรวจรับเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือนำมาพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ได้รับพระราชทานตามความจำเป็นที่ต้องใช้
ประดับและความเหมาะสม 
 
 
 
 

/2. วัตถุประ... 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละชั้นตราของแต่ละปี  มาพิจารณาจัดให้กับผู้ได้รับ
พระราชทาน  ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  
 ประจำปี 2561 - 2563  มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
โดยประมาณ จำนวน 505 ราย และผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 533 ราย 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 – 2563  
นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วมในงานพิธีที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีลงเวลา 

 
 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
ทีม่ีต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 

 
ระดับมาก – 

มากที่สุด 
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจำปี ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตำบลคูคต  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564  

 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจำปี โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564  

กิจกรรมที่ 3 จัดพิธีในการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจำปี และรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  มกราคม – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 22,810 บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

     

  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จำนวน 5 
คน ๆ ละ 240 บาท 

1,200 - 1,200 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 1,200 - 1,200 -  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี   
(ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน) 

     

  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
มื้อละ 35 บาท (13คนx35บาท) 

455 - 455 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 455 - 455 -  
 
 

/กิจกรรมที่ 3... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 พิธีมอบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจำปี ให้แก่ผู้รับการ
พิจารณาจัดสรร   
(ผู้เข้าร่วมประชุม 533 คน) 

     

  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
มื้อละ 35 บาท (533คนx35บาท) 

18,655 - 18,655 -  

  2. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,500 - 2,500 -  
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 21,155 - 21,155 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,810 - 22,810   
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปีไปแล้ว ได้นำไปใช้ประดับในโอกาสพิธีที่สำคัญต่าง ๆ   
ของทางราชการ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวจันทร์เพ็ญ  อ้วนตงต้น)  
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ)  
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

/โครงการอบ... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..213..} 

โครงการ      อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและ  
                   ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางรักชนก  ไผ่สุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ 
บัญญัติว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู” ประกอบกับ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 

/พ.ศ. 2547… 
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พ.ศ.2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด”  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว สมควรกำหนดให้ 
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความชำนาญมี
ความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก.ค.ศ. จึงได้กำหนด
หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อซักซ้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
(ว 21/2560)                                                 

2. เพ่ือให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานการสอนในสังกัดทุกราย มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างเข้าใจ
และถูกต้อง 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 44 คน  
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน และ (3) คณะกรรมการดำเนินการอบรมฯ จำนวน 15 
คน รวม 103 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) สามารถนำความรู้ไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้และนำไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งยั่งยืนเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ 
 
 

/4. ตัวชีว้ัด... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
     จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
บัญชีลงเวลา 

 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยาฐานะแนวใหม่ ว 21/2560 

 
ระดับมาก – 

มากที่สุด 
 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

เมษายน  – ตุลาคม 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  เมษายน  – ตุลาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสีพั่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 103 คน) 

     

 
/1.ค่าอาหาร... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ (103คนx35
บาทx2มื้อ) 

7,210 - 7,210 -  

  2. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (103คนx100บาท) 

10,300 - 10,300 -  

  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน 
คนละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
(2คนx6ชม.x600บาท) 

7,200 7,200 - -  

  4. ค่าท่ีพักวิทยากร สำหรับ  
2 คน (จ่ายจริง) 

2,400 - 2,400 -  

  5. ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
วิทยากร 

5,000 - 5,000 -  

  6. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 6,180 - 6,180 -  
  7. ค่าวัสด ุ 4,710 - - 4,710  
  8. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,000 - 1,000 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,000 7,200 32,090 4,710  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 



แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..217..} 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) สามารถนำความรู้ไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้และนำไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งยั่งยืนเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางรักชนก  ไผ่สุข)  
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ)  
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสุเทพ  ธีรัชสกลุ)  

                                                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการส่ง... 
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โครงการ      ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
         อย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ

การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มกีารเรียนรู้ตลอดชวีิต และจัดใหม้ีการร่วมมือกันระหว่างรฐั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

 
 

/ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและมีคุณภาพมาตรฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและ 
มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบกับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 7  มีครอบครัวได้รับการอนุญาตให้จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวแล้ว จำนวน  2 ครอบครัว  และมีองค์กรเอกชนได้รับอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยีน จำนวน 1 องค์กร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพื่อติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

1. ผู้ที่สนใจ และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีมีภูมิลำเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 3 จังหวัด (นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ติดตาม ประเมินผล และดูแลช่วยเหลือการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสังกัด ประกอบด้วย การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จำนวน 2 แห่ง การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน
รูปแบบศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 1. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

/4. เชิงผลผลิต... 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  - ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - ศูนย์การเรียน 

 
2 ครอบครัว 

1 ศูนย์ 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   ร้อยละของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ที่กำหนด 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 

 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดการศึกษาโดยองค์กร
เอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 
2564  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และประชุม
คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 
2564  

 

ผู้จัดการศึกษายื่นคำขออนุญาตในการจัดการศึกษาของ
บุคคล บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ฯลฯ 

เมษายน – พฤษภาคม 2564 
สิงหาคม – กันยายน 2564 

 

ดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก 
ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการจัด
การศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน  

พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 
2564 

 

 
 
 
 
 
 

/การวัดและ... 
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กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาผู้เรียนที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 
2564 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย 
ครอบครัว และศูนย์การเรียน  

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
เมษายน – พฤษภาคม 2564 

 

ประเมินผล  สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 4  กันยายน 2564  
 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ) - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
           - ครอบครัวทีจ่ัดการศึกษา จำนวน 2 แห่ง  

- ศูนย์การเรียน จำนวน 1 แห่ง 
- ครอบครัวที่ยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาทางเลือกในเขตพ้ืนที่ 
  รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน  
  3 จังหวัด (นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)   

 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณ 
ที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 36,560 บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(จำนวน 4 ครั้ง) 

    ไตรมาสที่ 
1 - 4 

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (17คนx100บาทx4ครั้ง) 

6,800 - 6,800 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (17คนx2มื้อx35
บาทx4ครั้ง) 

4,760 
 

- 4,760 
 

-  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 11,560 - 11,560 -  
 
 
 
 
 

/กิจกรรมที่ 2... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การวัด และประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว  (จำนวน 4 ครั้ง) 

    ไตรมาสที่  
1 - 3 

  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
(15คนx240บาทx4ครั้ง) 

14,400 - 14,400 -  

  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ 
ค่าพาหนะ 

2,600 - 2,600 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 17,000 - 17,000 -  
กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยศูนย์
การเรียน 1 แห่ง (จำนวน 2 ครั้ง) 

    ไตรมาสที่ 1 
และ 

ไตรมาสที่ 3 
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
(15คนx240บาทx2ครั้ง) 

7,200 - 7,200 -  

  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ 
ค่าพาหนะ 

800 - 800 -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 8,000 - 8,000 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,560 - 36,560 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนในรูปแบบการจัด
การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     (นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย)  
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ)  

          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการประ... 
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โครงการ      ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
  (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ได้มุ่งเน้นให้การ

จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศ กระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 9 (2) มาตราที่ 41 และ
มาตราที่ 42 และกำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ตามมาตรา 40 ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  อันจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  
 

/สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ โรงเรียนละ 3 
คน จำนวน 44 โรงเรียน และคณะทำงาน จำนวน 142 คน 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ในการร่วมกันพัฒนาการ 
จัดการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา           
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 80 

 
วิเคราะห์เอกสาร 

 
บัญชีรายชื่อ 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด   
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
สามารถร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
มีความรู้ 

ความเข้าใจอยู่
ในระดับดี –  

ดีมาก 

 
สอบถาม/ 

วิเคราะห์เอกสาร 
 

 
แบบประเมินความ

พึงพอใจ/ 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. วิธีดำ... 
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5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

แต่งตั้งคณะทำงาน ไตรมาสที่ 2  พฤษภาคม 2564  
ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 2  พฤษภาคม 2564  
ประสานงาน และเตรียมความพร้อมในการจัด
ประชุมสัมมนา ในรูปแบบสัญจร 

ไตรมาสที่ 2 - 3 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

 

จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
ในรูปแบบสัญจร 7 สหวิทยาเขต (สหวิทยาเขตละ 1 วัน) 

ไตรมาสที่ 3 - 4 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

 

ประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่  4  สิงหาคม 2564  
สรุปและรายงานผล ไตรมาสที่ 4  กันยายน 2564  

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤษภาคม – กันยายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สถานศึกษาในสังกัด หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
 
7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
ในรูปแบบสัญจร 7 สหวิทยาเขต 
(สหวิทยาเขตละ 1 วัน) 

     

  1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (132คนx100บาท) 

13,200 - 13,200 -  

  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (132คนx2มื้อ
x35บาท) 

9,240 
 

- 9,240 
 

-  

  3. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
100 บาท (10คนx7มื้อx100บาท) 

7,000 - 7,000 -  

 
 
 
 

/4. ค่าอาหาร... 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อมื้อละ 35 บาท (10คนx14มื้อ
x35บาท) 

4,900 - 4,900 -  

  5. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 

4,660 - 4,660 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,000 - 39,000 -  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบกำหนด 
สามารถกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     (นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย)  
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ)  

          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 

 
 
 
 

/โครงการพัฒ... 
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โครงการ      พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     นางรจนา  เทียนจันทร์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
       1. ความม่ันคง 
       2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
       3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
       4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม    
       5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ   11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
       1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
       1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  ข้อที่  -     โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  -   
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

1.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศโดยเฉพาะ

ในโลกของศตวรรษท่ี 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดค้นพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ กล่าวคือนักเรียนมีความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรใน โรงเรียน หรือเรียกว่า 
“ความฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาด รู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้
และการดำเนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและการมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดความรู้ ความสามารถ และส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  ซึ่งหากผู้ใดมีความบกพร่องหรือ
ขาดความสามารถใน“ความฉลาดรู้” (Literacy) ก็จะส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการสื่อสาร  การเรียนรู้ และจะ
เป็นปัญหาในการดำรงชีวิตต่อไป 

 
/กระทรวงศึก... 
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กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการพัฒนา“ความฉลาดรู้” (Literacy) ด้านการอ่านและการมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ว่าเป็นพ้ืนฐานสำคัญใน  การพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ“ความฉลาดรู้” (Literacy) นำไปสู่การเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ             

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาด
รู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
 
3.  เป้าหมาย  
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output)  

ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 44 
โรงเรียน ได้รับการพัฒนานวัตกรรมการเรียน  
การสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

 
44 โรงเรียน 

คิดเป็น  
ร้อยละ 100 

 
สอบถาม นิเทศ 
กำกับติดตาม 

ทดสอบ 
วิเคราะห์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

แบบนิเทศ ติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

/เชิงผลลัพธ์... 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
   ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
สู่ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 

 
1. ครูและ
นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
2. นักเรียน 
มีผลการทดสอบ 
(O-NET) อยู่ใน
ระดับคุณภาพ   
สีเหลือง (ดี) และ
PISA มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับค่าOECD  

 
สอบถามความ 

พึงพอใจ 
ทดสอบ

ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

 

 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ 

ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ไตรมาสที่ 1 พ.ย.-ม.ค.2563 
ไตรมาสที่ 2 ก.พ.-เม.ย.2563 
ไตรมาสที่ 3 พ.ค.-ก.ค.2563 
ไตรมาสที่ 4 ส.ค.-ต.ค.2563 

 

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา (เดือน/ปี)  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  (ราชการ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 

/7. งบประมาณ... 
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7.  งบประมาณ   
            งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รวมงบประมาณที่ใช้ 
ในโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 39,800 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและ
คณะทำงาน 100 คน จำนวน 1 
มื้อ มื้อละ 100 บาท(100x100) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
อบรมและคณะทำงาน 100 คน 
จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
(100x35x2) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  3 คน  
คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท (3x6x600) 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  

  
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

10,800 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

10,000 
 
 

7,000 
 
 
 

- 
 
 

5,000 
- 
- 

3,000 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

4,000 
- 

 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 39,800 10,800 25,000 4,000  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม - - - -  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - - - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,800 10,800 25,000 4,000  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. ผลที่คาด... 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยนักเรียนมีผลการทดสอบ (O-NET) อยู่ในระดับคุณภาพสีเหลือง (ดี)และPISA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
ค่า OECD 

                                                       ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           (นางรจนา เทียนจันทร์)  
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายโอฬาร  ขยันการนาวี)  

        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชิราวุฒิ  สองสี)  

                                                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

   ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางรัตติกร  ทองเนตร)  

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 5... 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบ

ผลผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ และปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
  
กระบวนการขบัเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ 
  1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีท้ังงบประมาณในส่วนของกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.  งบประมาณด าเนินงานส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
       2.1  งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าสาธารณูปโภค 

     2.2  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้ทุกกลุ่มด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  
เงื่อนไขความส าเร็จ 

1.  ผู้บริหารการศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2.  การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากร 
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 

4.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 

5.  สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

/6. ทุกกลุ่ม/หน่วย... 
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6.  ทุกกลุ่ม/หน่วย ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/
ว 787 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2557) 

 
ปฏิทนิการบริหารแผนสู่การปฏบิตัิ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม  - พฤศจิกายน

2563 
1. สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. สพฐ. แจ้งแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพื่อบริหารจัดการ 
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

25 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 
25 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

25 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
25 ตุลาคม 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

หมายเหตุ  ปฏิทินการบริหารแผนฯ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน 

ท้ังนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยการด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก... 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ก ำหนดจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรขับเคล่ือนภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ ให้ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ในสังกัด รวมทั้งเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และ
ประสบผลส ำเร็จ จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการก าหนดทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
1.1  นำงรัตติกร  ทองเนตร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7     ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำยสุเทพ  ธีรัชสกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
1.3  นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
1.4  นำยชิรำวุฒิ  สองสี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
1.5  นำงธัญชนก  ก้อนเงนิ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6  นำยปัญจพัฒน์  พัฒนญ์ำนนท์    ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
1.7  นำงระเบียบ หัสดีพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์    กรรมกำร 
1.8  นำยประทีป  วงศ์สว่ำงศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         
 และปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
1.9  นำงสำวอำภำกร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ     กรรมกำร 
1.10  นำยโอฬำร  ขยันกำรนำวี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ กรรมกำร 
1.11  นำงกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
1.12  นำงสำวไปรยำ  ไฝเจริญมงคล   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     กรรมกำร 
1.13  นำงชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.14  นำงสำวจุฑำรัตน์  พิรำชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยฯ 
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  มีหน้าที่  ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มัธยมศึกษำ 
เขต 7 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัด และอ ำนวยควำม
สะดวกให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้ประสบควำมส ำเร็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 
2.1  นำงรัตติกร  ทองเนตร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7     ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำยสุเทพ  ธีรัชสกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
2.3  นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
2.4  นำยชิรำวุฒิ  สองสี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 รองประธำนกรรมกำร 
2.5  นำยสุรศักดิ์  ศรณรินทร์ ประธำนสหวิทยำเขตทวำรำวดี กรรมกำร 
2.6  นำยวิเชียร  อินทมำศ ประธำนสหวิทยำเขตศรีบูรพำ กรรมกำร 
2.7  ว่ำท่ี ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด ประธำนสหวิทยำเขตนฤบดินทรจินดำ กรรมกำร 
2.8  นำยพงษ์มิตร  สิทธินอก ประธำนสหวิทยำเขตขุนด่ำนปรำกำรชล กรรมกำร 
2.9  นำยองอำจ  พุ่มมี ประธำนสหวิทยำเขตบ้ำนนำ – องครักษ์ กรรมกำร 
2.10  นำยชำนันท์  ประภำ ประธำนสหวิทยำเขตวังบูรพำ กรรมกำร 
2.11  นำยประสำน  เลือดทหำร ประธำนสหวิทยำเขตปิ่นมำลำ กรรมกำร 
2.12  ดร.อุดม  ช ำนิ  ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร 
2.13  นำยปรัชญำ  สมบูรณ์ทรัพย์  ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร  
2.14  นำยบุญชิต  รอดแก้ว  ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร 
2.15  นำยสุพล  พรหมประเสริฐ  ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร 
2.16  นำงจุฑำมำส เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร 
2.17  นำยศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ  ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กรรมกำร  
2.18  นำงธัญชนก  ก้อนเงิน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
2.19  นำยปัญจพัฒน์  พัฒน์ญำนนท์    ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
2.20  นำงระเบียบ หัสดีพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     กรรมกำร 
2.21  นำยประทีป  วงศ์สว่ำงศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         
 และปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
2.22  นำงสำวอำภำกร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ     กรรมกำร 
2.23  นำยโอฬำร  ขยันกำรนำวี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ กรรมกำร 
2.24  นำงกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
2.25  นำงสำวไปรยำ  ไฝเจริญมงคล   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     กรรมกำร 
2.26  นำงมัทนำ  ดวงกลำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.27  นำงสำวเบญจวรรณ  พันธะพุมมี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.28  นำงสำวณิชำภำ  ปรือทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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2.29  นำงรจนำ  เทียนจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.30  นำงสำวบุบผำ  สวัสด์ิผล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.31  นำยอำทิตย์  พัดขุนทด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.32  นำงสำวเมธิศำ  ธรรมศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.33  นำงสัมฤทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.34  นำงสำวชนำพร  เคลือบคล้ำย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.35  นำยเจษฎำ  อำชำมงคลวำณิช นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.36  นำยคำมินทร์  สะอำดบุรินทร์ นิติกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.37  นำงสำวศุภวรรณ  โคกกระชำย นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.38  นำงมนัณญำ  กองศักดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.39  นำงณัฐวีร์  ห้วยทรำย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.40  นำงสำวสุพัตรำ  สอนเถ่ือน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.41  นำงสำวพัชฎำภำ  เปรมวินัย   ลูกจ้ำงช่ัวครำวกรรมกำร 
2.42  นำงชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.43  นำงสำวจุฑำรัตน์  พิรำชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยฯ 

มีหน้าที่   
1.  พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำในสังกัดเพื่อบรรจุเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

2.  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3.  คณะกรรมการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 
3.1  นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงธัญชนก  ก้อนเงิน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
3.3  นำยปัญจพัฒน์  พัฒน์ญำนนท์    ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
3.4  นำงระเบียบ หัสดีพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     กรรมกำร 
3.5  นำยประทีป  วงศ์สว่ำงศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         
 และปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
3.6  นำงสำวอำภำกร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ     กรรมกำร 
3.7  นำยโอฬำร  ขยันกำรนำวี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ กรรมกำร 
3.8  นำงกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
3.9  นำงสำวไปรยำ  ไฝเจริญมงคล   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     กรรมกำร 
3.10  นำงชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.11  นำงสำวจุฑำรัตน์  พิรำชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วย 
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   มีหน้าที่   
1.  บูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน โดยค ำนึงถึงกำรบริหำร

งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด   
2.  บริหำรกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3.  วิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งก ำกับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4.  คณะกรรมการบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการลงระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย 
4.1  นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน รองประธำนกรรมกำร 
4.3  นำงมนัณญำ  กองศักดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
4.4  นำงณัฐวีร์  ห้วยทรำย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4.5  นำงสำวสุพัตรำ  สอนเถ่ือน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4.6  นำงสำวพัชฎำภำ  เปรมวินัย   ลูกจ้ำงช่ัวครำวกรรมกำร 
4.7  นำงสำวจุฑำรัตน์  พิรำชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที่   
บันทึกข้อมูลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรลงระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 

5.  คณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมฯ และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
5.1  นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน รองประธำนกรรมกำร 
5.3  นำงมนัณญำ  กองศักดำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.4  นำงณัฐวีร์  ห้วยทรำย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5.5  นำงสำวสุพัตรำ  สอนเถ่ือน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5.6  นำยศิริศักดิ์  พิมพ์กิจ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
5.7  นำงสำวพัชฎำภำ  เปรมวินัย   ลูกจ้ำงช่ัวครำวกรรมกำร 
5.8  นำงสำวจุฑำรัตน์  พิรำชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้าที่   

1.  จัดเตรียมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2.  ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3.  จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
4.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชน  

 
 

/ให้คณะกรรม... 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

{..240..}  
 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำย  
และแนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 เกิดควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นคู่มือในกำรขับเคล่ือนภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

    ประกำศ ณ วันท่ี  13  พฤศจิกำยน   2563 
 
 
 

              (นำยณัฐพงศ์  ฝอดสูงเนิน) 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

 




