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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ 
ได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            
จ านวน 44 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  
โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
การศึกษา เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

อ ำนำจหน้ำที่อ ำนำจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด                 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
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11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ำยภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  7 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการก าหนดให้มีขึ้น              
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
17 สิงหาคม  พ.ศ. 2553 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 37 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอ่ืน และมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 
   (1)  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 
   (2)  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
   (3)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
   (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   (8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (9)  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   (10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 
   (11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป 
 ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เลขที่ 60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ต าบล
บ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด รวม 44 โรงเรียน ดังนี้ 

1.  จังหวัดปราจีนบุรี 19  โรง 
2.  จังหวัดสระแก้ว   14  โรง 
3.  จังหวัดนครนายก   11  โรง 

      ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดปรำจีนบุรี 

จังหวัดปรำจีนบุรี ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอศรีมโหสถ  
อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 19 โรงเรียน   
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพ
โดยทางรถไฟ 122 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 136 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,762,362 ตารางกิโลเมตร เป็นที่
ราบสูงและภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ร้อยละ 
70 ของพ้ืนที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าปราจีนบุรี ไหลผ่าน อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตคาม อ าเภอ             
ศรีมหาโพธิ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ าเภอบ้านสร้าง ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร หรือ ประมาณ
2,976,476.2 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
 ทิศเหนือ      ติดจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้           ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดนครนายก และ 
     จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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รำยช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ปราจิณราษฎรอ ารุง  880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

25000 
2 ปราจีนกัลยาณี  664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
3 ไทยรัฐวิทยา 7 7 หมู่ 13 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
4 ปราจิณราษฎรอ ารุง 2  

“อดุลศาสนกิจศึกษา” 
47/2 หมู่ 2 ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

5 ศรีมโหสถ 217 หมู่ 7 ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 
6 กระทุ่มแพ้ววิทยา 48 หมู่ 4 ต าบลกระทุ่มแพ้ว อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
7 ประจันตราษฎร์บ ารุง  261 หมู่ 1 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรี 

25130 
8 สุวรรณวิทยา  72 หมู่ 5 ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
9 วังตะเคียนวิทยาคม  209 หมู่ 5 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

25110 
10 ศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

25140 
11 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม  134 หมู่ 7 ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

25140 
12 กบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 1 หมู่ 10 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

25110 
14 กบินทร์บุรี  99 หมู่ 13 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 
15 วัดพรหมประสิทธิ์  หมู่ 7 ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
16 ชิตใจชื่น 146 หมู่ 4 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
17 วังดาลวิทยาคม 113 หมู่ 10 ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 404 หมู่ 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
19 ร่มเกล้าปราจีนบุรี 821 หมู่ 1 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
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ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดนครนำยก 
   จังหวัดนครนำยก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอ
องครักษ์ อ าเภอปากพลี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่ราบสูง
และภูเขา ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา และอ าเภอองครักษ ์
จังหวัดนครนายก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต
ผ่านอ าเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรง
จากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 1,326,250 ไร่ จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 
107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

 ทิศเหนือ     ติดจังหวัดสระบุรี  
และจังหวัดนครราชสีมา  

 ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดนครราชสีมา  
และจังหวัดปราจีนบุรี  

 ทิศใต้           ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  
 ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดปทุมธานี 
 
 

รำยช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดนครนำยก 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 เมืองนครนายก  หมู่ 7 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
2 นครนายกวิทยาคม  ข1-330 ถนนสุวรรณศร ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

26000 
3 ปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
61/3 หมู่ 4 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

4 นวมราชานุสรณ์  หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
26000 

5 อุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย 

19 หมู่ 12 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

6 เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา  7 หมู่ 1 ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
7 บ้านนา “นายกพิยากร” 112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 26110 
8 ภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
9 องครักษ์ 78 หมู่ 3 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

10 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม หมู่ 14 ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
11 ปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 
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ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดสระแก้ว 
   จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอ
วังน้ าเย็น อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอตาพระยา อ าเภอ
โคกสูง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน 
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว และมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
เป็นระยะทาง 165 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ละลุ เขื่อนพระปรง  
ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง และน้ าตกเขาตระกรุบ ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอคลองหาด อ าเภอโคกสูง และ
อ าเภอตาพระยา    
          จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร มีเนื้อที่
จังหวัดประมาณ 7,195,138 กิโลเมตร ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 
 ทิศเหนือ     ติดจังหวัดบุรีรัมย์  

และจังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันออก  ติดประเทศกัมพูชา 
 ทิศใต้           ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 และจังหวัดจันทบุรี  
 ทิศตะวันตก     ติดจังหวัดปราจีนบุรี  
  
 

 
รำยช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดสระแก้ว 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ท่าเกษมพิทยา 431 หมู่ 2 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
2 สระแก้ว 58 ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
3 คลองหาดพิทยาคม 325 หมู่ 5 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 
4 วังน้ าเย็นวิทยาคม 862 หมู่ 1 ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
5 วังสมบูรณ์วิทยาคม 58 หมู่ 10 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
6 วังหลังวิทยาคม  135 หมู่ 18 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

27210 
7 ทัพพระยาพิทยา 99 หมู่ 8 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180 
8 ซับม่วงวิทยา 89 หมู่2 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
9 ทัพราชวิทยา 94 หมู่ 16 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
 
 
 



 

 ๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
10 อรัญประเทศ 1 ถนนสุวรรณศร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้ว 27120  
11 คลองน้ าใสวิทยาคาร  238 หมู่ 10 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

27120 
12 ร่มเกล้าวัฒนานคร 

สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 
204 หมู่ 8 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
27160 

13 ตาพระยา  182 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว 27180 

14 วังไพรวิทยาคม  100 หมู่ 11 ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 (4 ต ำแหน่ง) 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินฯ 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

กลุ่มพัฒนำครูฯ 
กลุม่นิเทศ 
ติดตำมฯ 

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำร

ศึกษำ 

กลุ่มกฎหมำย 
และคดี 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

1. งานสารบรรณ 
2. งานช่วยอ านวยการ 
3. งานอาคารสถานท่ี 
    และสิ่งแวดล้อม 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานจัดระบบบริหาร 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ 
6. งานประสานงาน 
7. งานสรรหากรรมการ 
    และอนุกรรมการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานสวัสดิการ สวัสดิ 
   ภาพครูและบุคลากรฯ 

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

1. งานระบบคอมพิวเตอร์ 
    และเทคโนโลยี 
    การสื่อสาร 
2. งานบริการเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 
3. งานสนับสนุนและ 
   ให้บริการจัดการ 
   เรียนรู้ 

1. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารงานบัญชี 
3. งานบริหารงานพัสดุ 
    และสินทรัพย์ 
4. งานให้ค าปรึกษา  
    แนะน าสถานศึกษา 
    เกี่ยวกับการบริหาร 
    งานการเงิน บัญชี 
    และพัสดุ 

1. งานวางแผน
อัตราก าลัง  
    ก าหนดต าแหน่ง 
2. งานส่งเสริมสนับสนุน  
    การมีหรือเลื่อน 
    วิทยฐานะ 
3. งานสรรหา บรรจุ  
    แต่งต้ัง ย้าย โอน  
    และลาออก 
4. งานบ าเหน็จ  
    ความชอบ 
    ทะเบียนประวัติ 
5. งานออกหนังสือ 
    รับรอง บัตร
ประจ าตัว  
    ขออนุญาต 
6. ระบบจา่ยตรง 

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

1. งานพฒันาหลักสูตร 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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. งานส่งเสริมกิจการ 
    นักเรียน 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการ 
     นักเรียน 
4. งานส่งเสริมกิจการ 
    พิเศษ 
5. งานส่งเสริม สนับสนุน  
    การระดมทรัพยากร 
6. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. งานด้านกฎหมาย 
    และการด าเนินคดี 
    ของรัฐ 
2. การด าเนินการ 
    วินัยข้าราชการครู 
    และบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
3. การอุทธรณ์การ 
    ร้องทุกข์ 
4. การคุ้มครอง  
    คุณธรรม จริยธรรม 

1. งานตรวจสอบการเงิน  
    การบัญชี และ 
    ตรวจสอบระบบดูแล 
    ทรัพย์สิน 
2. งานตรวจสอบการ 
    ด าเนินงานหรือ 
    กระบวนการ 
    ปฏิบัติงาน 
3. งานการประเมิน 
    บริหารความเสี่ยง 
4. งานอื่นเกี่ยวกับ 
    ตรวจสอบภายใน 
    ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน 



 

 ๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
ส ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 7 

สหวิทยำเขตทวำรำวดี 
1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 
2. โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง 
3. โรงเรียนชิตใจชื่น 
4. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา 
6. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ ์
 
 

 

สหวิทยำเขตศรีบูรพำ 
1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
2. โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ
3. โรงเรียนศรีมโหสถ  
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
5. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 2 
    “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
 

 

สหวิทยำเขตนฤบดินทรจินดำ 
1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
2. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ ์
3. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
4. โรงเรียนกบินทร์บุรี 
5. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
6. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี
7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 

 
 

สหวิทยำเขตขุนด่ำนปรำกำรชล 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา 
    ราชวิทยาลยั 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
    ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
5. โรงเรียนเมืองนครนายก 

 
 

 

สหวิทยำเขตบ้ำนนำ – องครักษ ์
1. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
2. โรงเรียนองครักษ์ 
3. โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
5. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 

สหวิทยำเขตวังบูรพำ 
1. โรงเรียนสระแก้ว 
2. โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม 
3. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
4. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
7. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

 

สหวิทยำเขตป่ินมำลำ 
1. โรงเรียนอรัญประเทศ 
2. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
3. โรงเรียนตาพระยา 
4. โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร 
5. โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
6. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 
สระแก้วรัชมังคลาภิเษก    
7. โรงเรียนทัพราชวิทยา 
 
 
      สระแกว้ รัชมังคลาภิเษก 

 

คณะผู้บริหำร 



 

 ๑๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

 
 



 

 ๑๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

ขอมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำในสังกัด 
ขอมูลจ านวนนักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน และจ านวนครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

จังหวัด โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนำด 

โรงเรียน 
ครู 

ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. รวม 

จัง
หวั

ดป
รำ

จีน
บุร

ี 

ปราจิณราษฎรอ ารุง  1,574 1,832  3,406 84 ใหญ่พิเศษ 178 
ปราจีนกัลยาณี  1,279 1,098  2,377 64 ใหญ ่ 129 
ปราจิณราษฎรอ ารุง 2  
“อดุลศาสนกิจศึกษา” 

22 5  27 6 เล็ก 11 

ไทยรัฐวิทยา 7 128 76  204 11 เล็ก 16 
กบินทร์วิทยา 759 810  1,569 45 ใหญ ่ 84 
ลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 108 110  218 7 เล็ก 15 
กบินทร์บุรี 195 111  306 12 เล็ก 19 
วังตะเคียนวิทยาคม 321 278  599 18 กลาง 37 
วังดาลวิทยาคม 92 46  138 8 เล็ก 13 
มณีเสวตรอุปถัมภ์ 401 287  688 21 กลาง 36 
ร่มเกล้าปราจีนบุรี 117 113  230 8 เล็ก 15 
ชิตใจชื่น 335 165  500 15 กลาง 29 
กระทุ่มแพ้ววิทยา 60 18  78 6 เล็ก 12 
ประจันตราษฎร์บ ารุง 803 541  1,344 36 กลาง 73 
สุวรรณวิทยา 57 31  88 6 เล็ก 13 
วัดพรหมประสิทธิ์ 92 67  159 7 เล็ก 14 
ศรีมหาโพธิ 693 466  1,159 34 กลาง 65 
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 131 52  183 8 เล็ก 15 
ศรีมโหสถ 401 219  620 21 กลาง 34 

รวมจังหวัดปรำจีนบุรี 7,568 6,325  13,893 417  808 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

         

จัง
หวั

ดส
ระ

แก
้ว 

คลองหาดพิทยาคม 650 387  1,037 36 กลาง 59 
วังน้ าเย็นวิทยาคม 1,246 871  2,117 58 ใหญ ่ 115 
สระแก้ว 1,718 1,254  2,972 86 ใหญ่พิเศษ 157 
วังหลังวิทยาคม 215 246  461 18 เล็ก 30 
ท่าเกษมพิทยา 319 256  575 24 กลาง 40 
วังสมบูรณ์วิทยาคม 383 407  790 24 กลาง 48 
วังไพรวิทยาคม 163 93  256 12 เล็ก 18 
อรัญประเทศ 715 1,450  2,165 62 ใหญ ่ 117 
ทัพราชวิทยา 419 315 80 814 27 กลาง 47 
คลองน้ าใสวิทยาคาร 254 157  411 13 เล็ก 31 
ร่มเกล้าวัฒนานครฯ 149 186  335 11 เล็ก 24 
ซับม่วงวิทยา 146 108  254 10 เล็ก 19 
ตาพระยา  547 425 71 1,043 43 กลาง 66 
ทัพพระยาพิทยา 583 477  1,060 33 กลาง 60 

รวมจังหวัดสระแก้ว 7,507 6,632 151 14,290 457  831 

รวม สพม.7 20,754 16,594 151 37,499 1,152  2,170 

 
 

จังหวัด โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนำด 

โรงเรียน 
ครู 

ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. รวม 

จัง
หวั

ดน
คร

นำ
ยก

 

เมืองนครนายก  93 52  145 11 เล็ก 15 
นครนายกวิทยาคม  1,488 1,256  2,704 72 ใหญ่พิเศษ 142 
นวมราชานุสรณ์ 547 204  751 27 กลาง 41 
ปิยชาติพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

370 241  611 16 กลาง 37 

อุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย 

126 101  227 12 เล็ก 14 

ปากพลีวิทยาคาร 297 182  479 15 กลาง 27 
บ้านนา “นายกพิยากร” 1,402 746  2,148 51 ใหญ ่ 116 
เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 163 120  283 11 เล็ก 19 
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 110 54  164 9 เล็ก 15 
องครักษ์ 925 551  1,476 42 ใหญ ่ 81 
ภัทรพิทยาจารย์ 198 130  328 12 เล็ก 24 

รวมจังหวัดนครนำยก 5,679 3,637  9,316 278  531 



 

 ๑๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

ระดับ/วิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์
ประเทศ 55.14  - 33.25 26.73 30.07 
ระดับเขต 54.81  - 31.77 25.46 29.52 
จ.ปรำจีนบรุ ี 54.60  - 33.08 30.06 25.52 
จ.นครนำยก 55.46  - 31.46 29.29 25.75 
จ.สระแก้ว 54.51   - 30.66 29.16 25.17 
 
 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

ระดับ/วิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์
ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
ระดับเขต 40.91 35.03 26.04 22.38 28.19 
จ.ปรำจีนบรุ ี 41.35 35.12 26.58 23.04 28.13 
จ.นครนำยก 42.61 35.75 27.44 22.95 28.72 
จ.สระแก้ว 39.51 34.54 24.72 21.42 27.95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๔ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย 47.89 54.21 54.81

สังคมศึกษา 0 0 0

ภาษาองักฤษ 29.07 28.21 31.77

คณิตศาสตร์ 25.34 28.95 25.46

วทิยาศาสตร์ 31.72 35.26 29.52

แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3

ปีการศึกษา 2560 - 2562

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560 - 2562

จะพบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่พิม่ขึ้น กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระภาษาองักฤษ  

และปีการศึกษา 2566 - ปีการศึกษา 2562  ไมไ่ด้มกีารสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ทีม่าของข้อมลู : จากกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการรศึกษา 2562

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 7
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 ๑๕ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย 47.74 47.5 40.91

สังคมศึกษา 33.54 34.45 35.03

ภาษาองักฤษ 25.15 28.25 26.04

คณิตศาสตร์ 21.66 26.81 22.38

วทิยาศาสตร์ 28.2 29.52 28.19

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2560 - 2562

จะพบผลสัมฤทธิท์างการเรียนท่ีต่ ากว่าป ี2561 ยกเว้นกลุ่มสาระสังคมทีสู่งกว่าปกีารศึกษา 2560

และปีการศึกษา 2561

ท่ีมาของข้อมูล : จากกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 6

ปกีารศึกษา 2560 ปกีารศึกษา 2561 และปกีารรศึกษา 2562

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 6 ปกีารศึกษา 2560 - 2562
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 ๑๖ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 จุดเน้น
นโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด ดังนี้  
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนด้วย การพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ 
ตอบสนองตอบต่อการ บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย  
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม และประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
    1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน 
การบริหารจัดการความ มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
    1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   
    1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
    1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
    1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา 
สู่ชาติการค้า  
    2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพ แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ  



 ๑๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

    2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
    2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
    3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
    3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
    4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
    4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
    5.1 จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
    5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
    5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
    5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจดการภาครัฐ 
    6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
    6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
    6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
    6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
    6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้จัดท าขึ้น 
ในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมน า หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ 
ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมี การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ 
สู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ 
ที่เปน็ปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนา คนให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี ทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศเพ่ิมข้ึน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
มุ่งลดปัญหา ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหา
ความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ มาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยม ีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มุ่งเน้นการรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้มี ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบ นิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติและลดความสูญเสียใน ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา ผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม 
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงาน  ด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับ
ที่ดีข้ึน และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได ้กระท าความผิด  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้น 
ในเรื่อง การลด ความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง  
ทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถ 
ในการรองรับปริมาณ ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคการเพ่ิม
ความสามารถในการ แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้านพลังงาน
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม เพ่ิม
ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา มุ่งเน้นในเรื่อง
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การเพ่ิม ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและ 
การลงทุนที่ ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแผนแม่บท/กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยก าหนด วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
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    วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก 
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
   เป้าหมาย  
   1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
   2. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity)  
   3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  
   4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่า 
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
   5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
   ยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย 
ดังนี้  
    1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่  
   ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
    2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ 
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
    2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
    3.1 ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐาน วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
    3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน  
    3.4 แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่ 
    3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
    3.6 ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
    3.7 ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมายดังนี ้ 
    4.1 ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ  
    4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน 
ทุกช่วงวัย  
    4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
    5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
    5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
    5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
    6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถ ตรวจสอบได้  
    6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพ และมาตรฐาน การศึกษา  
    6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และพ้ืนที่  
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    6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของ ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
    6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เป็นธรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
   จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
ที่ส าคัญ 6 ด้าน รายละเอียด ดังนี้  
   จุดเน้นที่ 1 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วยประเด็น  
    1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท  ์  
    2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  
    3. การเสริมสร้างความั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
    4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความมั่นคง  
    5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
   จุดเน้นที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย
ประเด็น  
    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
    2. การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะ  
    3. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและพัฒนา  
    4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
    5. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 
   จุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วยประเด็น  
    1. การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  
    2. การจัดการศึกษาปฐมวัย  
    3. การวัดและประเมินผล  
    4. การผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎ ระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    6. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง  

7. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ประกอบด้วยประเด็น  
    1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือโอกาสและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
    2. การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ  
    3. โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
    4. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและเพ่ือคุณภาพชีวิต  
    5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน การศึกษา  
    6. สนับสนุนทุนและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
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   จุดเน้นที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ประเด็น  
    1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม และ การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยประเด็น  
    1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
    2. การปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษา สถาบันการศึกษามีความคล่องตัว  
    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริต 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง  
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญ  
ในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตก รรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่ 
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี  
ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา 
เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ  
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ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา  
ตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยน แปลง 
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์  
และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์
                             “ สรา้งคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมมนุษย์ที่ยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
                  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
                   3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
                   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
                   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
จัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง    
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
                2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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               3. ครู เป็นผู้ เรียนรู้  มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ  
ในการใช้เทคโนโลยี 

          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า  
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
               5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้  
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
               6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม 
ยุคใหม่  ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

         7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                          นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                          นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                          นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                          นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                                   และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                          นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

   เป้าประสงค์รายนโยบาย 

นโยบาย เป้าประสงค์ 
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และเขตพ้ืนที่ พิ เศษเฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร 
อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
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นโยบาย เป้าประสงค์ 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วง
วัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

4. 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความ
บกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ 
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้า 
6. สู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)  หรือการส่งต่อ 
7. ( Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ

อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

8. 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่
ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู  
 ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับ 
 การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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นโยบาย เป้าประสงค์ 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้า 
ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

 1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 
 ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกัน  
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ 
น า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

  คุณภาพของผู้เรียน  
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การ
กระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ 
จัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า  
Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป 
 

 
 
 
 



 ๒๘ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบายที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 จุดเน้น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  มาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
   

 วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษา ให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความ 

เป็นไทยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  

           3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และ 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตามวิชาชีพ 
   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อคุณภาพการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ 
  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 ค่านิยมองค์กร 
  สพม.7  
  ส.    =    ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษามัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  พ.    =  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล 
  ม.   =  มุ่งม่ันพัฒนาสู่เป้าหมายความส าเร็จ “ครูคุณธรรม นักเรียน  

คุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ” 
  7 คุณลักษณะ =  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีวินัย  ยิ้มไหว้  ให้เกียรติ   

บริการฉับไว จิตใจงดงาม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
  ใส่ใจบริการ  ยึดมั่นคุณธรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชา  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
 

อัตลักษณ์องค์กร 
  “ร่วมคิด ร่วมท า น าสู่เป้าหมาย” 
 
 



 ๒๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยจัดท าโครงการสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็นนโยบาย 6 ด้าน ประกอบด้วย 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบท่ีได้ งบท่ีใช้ คงเหลือ 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

1 
โครงการอบรมลูกเสือตา้นภัย 
ยาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

352,000 295,710 56,290  
100/ 
100 

 

2 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เครือข่ายครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

65,680 65,004 676  44/44  

นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3 

โครงการแข่งขันวิทยาศาสตรโ์อลมิปิก
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครั้งที่ 17 (The Seventeen 
International Junior Science 
Olympiad : 17th IJSO) 

6,700 6,700 0 9/8   

4 
โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้ 
สู่สากลประจ าปี พ.ศ.2563  
(รอบแรกและรอบสองระดับประเทศ) 

66,700 65056 1,644  
100/ 
100 

 

5 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อการมีงานท า 

132,000 132,000 0  
100/ 
100 

 

6 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอน 
สู่ความเป็นเลิศ 

50,000 50,000 0  44/44  

นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

7 
โครงการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

32,600 16,684 15,916  
100/ 
100 

 

8 โครงการต่อต้านคอรร์ัปชัน       

 

กิจกรรม อบรมเสริมสรา้งวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อป้องปรามการ
ทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

35,600 35,600 0  
100/ 
100 

 

 

 



 ๓๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบท่ีได้ งบท่ีใช้ คงเหลือ 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

9 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

169,000 107,000 62,000  44/44  

10 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  
เขตพืน้ท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

47,000 30,000 17,000  
100/ 
100 

 

นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

11 

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
อย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ  
2562 

25,140 17,660 7,480  
100/ 
100 

 

12 
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคณุภาพ) 

๑๑๘,๐๐๐ 99,760 18,240  ๔๘/48  

13 

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีทีเ่รียน)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

15,000 15,000 0  44/44  

14 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

10,000 10,000 0  44/44  

นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 20,000 20,000 0  
100/ 
100 

 

16 
โครงการการสร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลติและบรโิภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

15,000 15,000 0  
100/ 
100 

 

นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
17 โครงการชมรมวิชาการ       

 

กิจกรรม การพัฒนาครูแกนน าศูนย์
บริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียนโดยใช้แพลตฟอรม์ 
ทางการศึกษา  

๒๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐   8,600  44/44  

 
กิจกรรม การยกระดับทักษะ
ความสามารถโดยใช้ OKRs & Design 
Thinking in Education 

40,000 36,000 4,000  44/44  

 



 ๓๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบท่ีได้ งบท่ีใช้ คงเหลือ 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

 

กิจกรรม ประชุมขยายผลสร้าง
เครือข่ายความเข้าใจและตดิตาม
ความก้าวหน้าโดยใช้แนวทางของ 
Objectives and Key Results 
(OKR) 

20,000 18,724 1,276  44/44  

 

กิจกรรม สร้างครตู้นแบบ (Cloning 
teachers) ในการยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบรุ ี

83,000 83,000 0  19/19  

 

กิจกรรม สร้างครตู้นแบบ (Cloning 
teachers) ในการยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน จังหวัดสระแก้ว 

83,000 83,000 0  14/14  

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนางานประกันคุณภาพการจดั
การศึกษาการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตร 

39,540 39,540 0  44/44  

18 
โครงการเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

14,110 3,255 
10,85

5 
83/73   

19 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

132,200 114,751 17,449  
100/ 
100 

 

20 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การวางแผนการจัดการศึกษา  

39,600 27,800 11,800  
100/ 
100 

 

21 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ทางการศึกษาส าหรับการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management 
: KM)  

      

 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Google 
Apps for Education 

10,000 9,882 118  
100/ 
100 

 

22 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
งานตรวจสอบภายใน 

42,580 38,920 3,660  
100/ 
100 

 

23 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

150,000 150,000 0  
100/ 
100 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบท่ีได้ งบท่ีใช้ คงเหลือ 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า ตามเป้า 
สูง
กว่า 

24 
โครงการบริหารและการจัดการศกึษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

26,080 11,220 14,860  
100/ 
100 

 

25 

โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วยและบุคลากร 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปี 2563 

100,000 100,000 0  
100/ 
100 

 

26 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

71,000 71,000 0  
100/ 
100 

 

27 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากร
ทางการศึกษาน าพาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  

114,980 121,220 -6,240  
100/ 
100 

 

28 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน 

115,000 96,216 18,784  
100/ 
100 

 

29 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25,000 24,680 320  
100/ 
100 

 

30 
โครงการกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

- - -  
100/ 
100 

 

31 
โครงการ “สพม.7 รวมพลังจิตอาสา 
ต้านภัย COVID-19”   

- - -  
100/ 
100 

 

รวม 31  โครงการ 2,030,970 1,766,242 264,728 2 29 0 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เป้าหมาย คือ ระดับเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
                                (จ านวนเป้าหมายที่ก าหนด/ค่าเป้าหมายที่ท าได้) 
    ต่ ากว่า  คือ การด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
    ตามเป้า คือ การด าเนินโครงการ ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
    สงูกว่า   คือ การด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ   



 ๓๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6%

94%

ความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ตรงตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

88%

12%

ความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ



 ๓๔ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในการด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดทักษะในการป้องกันตนเอง

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข สามารถเป็นแกนน านักเรียนในการจัดกิจกรรมป้องกัน  และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

งบประมาณที่ใช้   295,710 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 1. เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 2. สถานศึกษามีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ลูกเสือ - เนตรนารี ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดทักษะในการป้องกันตนเอง 
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข ตลอดจนเป็นแกนน านักเรียนในการจัดกิจกรรมป้องกัน  และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากการจัดโครงการนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 2019 จึงท าให้การจัดกิจกรรม
บางอย่างต้องมีการแยกนักเรียนออกจากกัน หรือเว้นระยะในการนั่งให้ห่างกัน และให้นักเรียนสวมหน้ากาก
อนามัยอยู่ตลอดเวลาในการท ากิจกรรม  
 

 



 ๓๕ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการให้บริการการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนโดยครูแนะแนว 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
3. เพ่ือขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษาให้เกิดความเข้าใจ และเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 
4. เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งบประมาณที่ใช้  65,004 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถให้การช่วยเหลือ

นักเรียน และการส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

ปัญหาอุปสรรค 
 ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๓๖ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 17 
(The Seventeen International Junior Science Olympiad : 17th IJSO) 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (The Seventeen International Junior Science Olympiad : 17th 
IJSO)                  

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวทีการสอบแข่งขันทางวิชาการในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   

๓. เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

งบประมาณที่ใช้  6,700 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้ที่ผ่านไปสอบรอบสองระดับประเทศจ านวน 1 คน 

ปัญหาอุปสรรค 
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ให้ความสนใจในการสมัครสอบ 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดอบรมและติว โดยใช้ข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง และเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจ านวน 44 
โรงเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  ประจ าปี พ.ศ.2563 (รอบแรกและรอบสองระดับประเทศ) 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการในการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ให้มีความ

ทันสมัย เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล  
๓. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าแข่งขัน 

ทางวิชาการในระดับประเทศ 

งบประมาณที่ใช้  65,056 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้ที่ผ่านไปสอบรอบสองระดับประเทศจ านวน 135 คน 
2. ได้เหรียญเงินระดับประเทศ 1 คน เหรียญทองแดง จ านวน 1 คน รางวัลชมเชย  

จ านวน 1 คน  

ปัญหาอุปสรรค 
1. สนามสอบมีระยะทางไกล ท าให้ผู้เข้าสอบเดินทางไกลและอ่อนล้าต่อการเดินทาง 
2. จ านวนผู้สอบผ่านรอบสองระดับประเทศ มีจ านวนน้อย 

แนวทางแก้ไข 
1. เพ่ิมสนามสอบ/โดยการแยกเขต สพท. 
2. จัดเข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์โดยเชิญครูคณิตศาสตร์จากทุกโรงเรียนมาอบรมและติว  

โดยใช้ข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นแนว 

ข้อเสนอแนะ 
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
 

 

 
 
 
 
 



 ๓๘ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

วัตถุประสงค ์
ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง ความถนัดของ

ตนเอง และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  
อย่างมีคุณภาพ 

งบประมาณที่ใช้  132,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนในสังกัดได้พัฒนาตนเอง ได้รู้จักตนเอง และความถนัดของตนเองสามารถตัดสินใจ 

ในการเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒. ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนางานแนะแนว

อาชีพและศึกษาต่อให้กับนักเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปหารายได้ระหว่างเรียน 

ปัญหาอุปสรรค 
งบประมาณมีจ ากัด 

ข้อเสนอแนะ 
ควรท าเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๓๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์  และสังเคราะห์ทีมาของการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาและ 
สร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรม เช่น การสร้างบทเรียนออนไลน์ตามแนว PISA เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน 

งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสังเคราะห์ข้อมูลและสามารถน าข้อมูลไปคิดค้น
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวตกรรมสู่ความเป็นเลิศ โดยได้แนวทางการพัฒนา 
คือ กระบวนการพัฒนางานวิชาการ 7 ขั้นตอน  การสร้างบทเรียนออนไลน์  การจัดกิจกรรม Cloning 
teacher การจัดกจิกรรมการพัฒนางานวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานควรจัดเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงเปิดภาคเรียน 
 2. ควรจัดกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ 
 3. การจัดกิจกรรมควรแยกท่ีละกิจกรรม 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการประเมินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ  เพ่ือให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น  
2. ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนการสอน และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

งบประมาณที่ใช้  16,684  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 ของผู้ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมิน ได้รับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ  

ปัญหาและอุปสรรค  
1. ไม่มีสถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมที่แน่นอน 
2. ระยะทางไกลไม่สะดวกในการเดินทาง 

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. ใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม 
2. อนุญาตให้คณะกรรมการเบิกค่าที่พักได้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน 

วัตถุประสงค ์
กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องปรามการทุจริตขอข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม

จริยธรรมมากขึ้น 
2. เพ่ือก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ

ครู เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ครูประจ าการ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์ 
การตัดสิน ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพครู 

5. เพ่ือข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง 

งบประมาณที่ใช้   35,600 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
1. ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม

จริยธรรมมากขึ้น ไม่มีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต 
2. ก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู 

เพ่ือเป็นแนวทางให้ โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

  
 
 



 ๔๒ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และปราบปราม

การทุจริต 
  2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน  และ
ปราบรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับการปลูกฝัง  
ให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

4. เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก และกระบวนการป้องกัน 
การทุจรติที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต   

งบประมาณที่ใช้    107,000 บาท  

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา       
         จัดประชุมชี้แจงการด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดประชุม จ านวน 44 โรงเรียน  ผู้เข้าร่วมการประชุม
จ านวน 160 คน     

กิจกรรมที่ 2 การถอดบทเรียน (Best Practice) 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดประชุม จ านวน 44 โรงเรียน  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การถอดบทเรียน ให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 20  30 และ 40  จ านวน 44 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดประชุมให้ความรู้ แนะน าแนวทาง
การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ให้เครือข่าย โรงเรียนสุจริต  ร้อยละ 10  20  30 และ 40  จ านวน 
44 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดอบรมชี้แจงบทบาท หน้าที่  และ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ. และ ป.ป.ช.สพฐ. ให้เครือข่าย โรงเรียนสุจริต  ร้อยละ 10  20  30 
และ 40  จ านวน 44 โรงเรียน            
กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ให้กับผู้บริหารและครู ในเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  จ านวน 44 โรงเรียน   

 



 ๔๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรมที่ 9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
         จัดอบรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) จาก สพท. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 19 โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 10 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 44 โรง 

ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งมาล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณ และช่วงเวลาที่ใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมที่จ ากัด  

ข้อเสนอแนะ 
        ควรมีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน และกิจกรรมไม่มากจนเกินไป เพราะผู้รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกระดับท าให้ไม่สามารถวางแผนการใช้งบประมาณ และการนิเทศ ติดตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 ๔๔ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาจริยคุณ นักเรียนตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน (คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน) 
3. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ครอบครัว

คุณธรรม) 
5. เพ่ือพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม และยุวชนคนคุณธรรม  
6. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    

งบประมาณที่ใช้   30,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 โครงงานพัฒนาจริยคุณ  
      โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (โรงเรียนวังไพร
วิทยาคม) ด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันขับเคลื่อนโครงงานพัฒนาจริยคุณ จ านวน 
240 คน 
กิจกรรมที่ 2 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน(พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน) 
               โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ) อบรมให้ความรู้นักเรียน และจัดท าโครงงานคุณธรรม 
ทุกห้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐    
กิจกรรมที่ 3 ครอบครัวคุณธรรม 
               โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (โรงเรียนวังไพรวิทยาคม) จัดค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 4 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (ระดับโรงเรียน) 
              โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (โรงเรียนวังไพรวิทยาคม)  จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม  จ านวน 240 คน                
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม 
               ด าเนินการนิเทศ โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จั งหวัดสระแก้ว 
จ านวน 14 โรงเรียน โดยการบูรณาการกับการนิเทศในกิจกรรมโรงเรียนสุจริต                
กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนดีมีที่ยืน 
               โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์  
กิจกรรมที่ 7 การประเมินคุรุชน คนคุณธรรม 
               แจ้งผู้บริหารและครูสมัครเข้ารับการพิจารณาคุรุชน คนคุณธรรม มีผู้เข้ารับการประเมิน จ านวน 
2 คน 

 



 ๔๕ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  

องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาต  
ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. เพ่ือติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน 

งบประมาณที่ใช้  17,660 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และส่งเสริม 

ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอ่ืน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลช่วยเหลือ  
การจัดการศึกษาทางเลือกในสังกัด ประกอบด้วย  

1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  
- บ้านเรียนจันทร์ภักดี จัดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้เรียน 

จ านวน 1 คน  ได้แก่  นางสาวศกลรัตน์  จันทร์ภักดี  ศึกษา  
- บ้านเรียนไออุ่น  จัดสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เรียน 

จ านวน 1 คน  ได้แก่  เด็กชายพัชรกรร์  กิตากร   
2. การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์การเรียน

เซนยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  โดยปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียน 
จ านวน 95 คน ผู้จบการศึกษา จ านวน 75 คน ส าหรับในปีการศึกษา 2563 มีผู้ เรียน จ านวน 8 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563) 

 

 



 ๔๖ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาการสร้างนวัตกรรม (๑โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน  
4.เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

งบประมาณที่ใช้  จ านวน  99,760  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการอบรมพบว่าครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียน
คุณภาพ) เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) เข้าใจ
กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม ( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA Online) และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพ่ือน าไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ที่มีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเวลาอบรมเนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ในการท ากิจกรรมมีเวลาน้อย  
 



 ๔๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสนับสนุนให้นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาและ

บ าเพ็ญประโยชน์ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)  
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและประสานความร่วมมือกันระหว่าง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และโรงเรียนในสังกัด 

งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการฯ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่มีพฤติกรรมดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยบูรพา  
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง  
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

มีผลการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 ๔๘ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรมที่ 2  ประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด าเนินการจัดประชุมครูแนะแนวเพ่ือชี้แจงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยบูรณา
การร่วมกับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแนะแนว เพ่ือขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  22 สิงหาคม 2563 ณ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีครูแนะแนว เข้าร่วมการประชุม จ านวน  44 คน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค และ

สามารถตรวจสอบได ้
2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาทุกคน  
3. เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เป็นปัจจุบัน 

งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
    1. รับนักเรียนปีการศึกษา2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้ง 3 จังหวัด 
ห้องปกติและห้องพิเศษ จ านวน  รวม 332 ห้อง 1,303 คน 
    2. ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการรับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 6.  สรุปผลการด าเนินงาน  

ปัญหาอุปสรรค 
  งบประมาณน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
  จัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม สพม.7 จิตอาสาร่วมพัฒนาเขตพ้ืนที่  

“สีเขียว” อย่างเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเป็นจิตอาสา 
กิจกรรมสาธารณะ อีกท้ังเป็นการขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งส านักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ 
 2. เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้ปรากฏ 
สู่สาธารณะ  ในการเป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่งเสริมการศึกษา  ตลอดมา
อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อน
ของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ เป็นสนับสนุนการท างานให้เกิดผลดี 
 4. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพที่ดี 
น่าอยู่ น่าเรียน 

งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้บริการต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. อาคารส านักงาน สถานที่ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับความต้องการ

ของบุคลากรที่มาใช้บริการ 
3. โรงเรียนในสังกัดมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น 
4. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา เกิดทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๕๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะ 

และผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัดด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กไทยเลิกใช้ถุ งพลาสติก  

ตามการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ 

งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินการตามโครงการสร้างจิตส านึก  และ

ความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก และคัดเลือกโรงเรียนน าร่องฯ จังหวัดละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง 
ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึก  และความรู้ 
ในการผลิต และในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนน าร่องฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี 2) โรงเรียน
บ้านนา นายกพิทยากร จังหวัดนครนายก และ 3) โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้บูรณาการ  
การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึก  และความรู้ในการผลิต และบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัด ได้ประกาศเจตนารมณ์ของข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 ในการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนลดใช้ถุงพลาสติก และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 ๕๒ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
โครงการชมรมวิชาการ 

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาครูแกนน าศูนย์บริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การอ่านและการเขียนโดยใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้   มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา
และเรียนรู้ด้วยตนเอง   
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
เป็นฐานในการพัฒนา           

งบประมาณที่ใช้ ๑๑,๔๐๐  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการอบรมพบว่าครูที่สอนกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ จ านวน ๔๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ครูที่สอนกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
จ านวน ๔๔ โรงเรียน เขาใจกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยโดยใช้
แพลตฟอร์มทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
          ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะควรเพ่ิมเวลาอบรมเนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ในการท ากิจกรรม 
มีเวลาน้อย 

 

 

 

 



 ๕๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมที่ย่อย 1 การยกระดับทักษะความสามารถโดยใช้ OKRs & Design Thinking in Education

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ OKRs Design Thinking จัดรูปแบบและพัฒนาการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ 
๒. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ OKRs Design 

Thinking ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณที่ใช้ จ านวน 36,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการอบรมพบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จ านวน ๔๔ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมอบรมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ต้องการเวลาในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
2. ต้องการให้จัดอบรมเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นประโยชน์มาก 
3. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาก สามารถแนะน าและตอบขอซักถามได้ชัดเจน 
4. ควรมีการจัดอบรมหัวข้อนี้ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระฯ อ่ืนด้วย 
 

 กิจกรรมที่ย่อย 2  จัดประชุมขยายผลสร้างเครือข่ายความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้า 
โดยใช้แนวทางของ Objectives and Key Results (OKR) 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจโดยใช้แนวทางของ Objectives and Key Results (OKR) จัดรูปแบบ

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของ 

Objectives and Key Results (OKR) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณที่ใช้ 18,724  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
จากการอบรมพบว่าครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 7  จ านวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 100ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 44 โรงเรียน เข้าใจกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้แนวทางของ Objectives and Key Results (OKR) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 ๕๔ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ข้อเสนอแนะ 
       ผู้เข้าร่วมอบรมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

       1. ควรเพ่ิมเวลาในการอบรมเนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ต้องการเวลาในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
       2. ต้องการให้จัดอบรมเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นประโยชน์มาก 
       3. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาก สามารถแนะน าและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 
       4. ควรมีการจัดอบรมหัวข้อนี้ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรม สร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบุรี 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง 

งบประมาณที่ใช้ 83,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูในโรงเรียนทั้ง 19 โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาแล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้  
มีความรู้ในการหาแหล่งสื่อการสอนต่าง ๆ ที่หลากหลายน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก(Active Learning) ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง 

 2. ครูมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับมาก 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 4.76 0.47 
2. ขั้นตอนการจัดอบรมเป็นระบบและเหมาะสม 4.72 0.49 
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.71 0.66 
4. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาการจัดกิจกรรม 4.43 0.86 
5. ความรู้ความสามารถในการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าของคณะ
วิทยากร 

4.46 0.57 

6. ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 4.25 0.47 
7. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.56 0.66 
8. อาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวันมีความเหมาะสม 4.76 0.47 
9. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.72 0.49 
10. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.75 0.66 

เฉลี่ย 4.61 0.58 

จากตาราง พบว่า ล าดับที่ 1 คือ ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม และ
อาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวันมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ล าดับที่ 2 คือ ความพึงพอใจใน เรื่อง สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76  
อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้าย คือ ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 
 



 ๕๖ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมาก ส าหรับภาพรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานควรจัดเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงเปิดภาคเรียน 
 2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
 3. เนื้อหามากเกินไป 
 4. ต้องการการอบรมYoutuber และระบบ e-learning เพ่ือจัดการสอนเชิงรุก 
 5. วิทยากรและครูต้นแบบถ่ายทอดได้ดี 
 

 

กิจกรรม สร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง 

งบประมาณที่ใช้ 83,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูในโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว มีควรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาแล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
มีความรู้  ในการหาแหล่งสื่อการสอนต่าง ๆ ที่หลากหลายน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก(Active Learning) ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิด  ขั้นสูง 



 ๕๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. ครูมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 4.14 0.49 
2. ขั้นตอนการจัดอบรมเป็นระบบและเหมาะสม 4.32 0.47 
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.41 0.56 
4. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์กับเนื้อหาการจัดกิจกรรม 4.23 0.72 
5. ความรู้ความสามารถในการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าของคณะ
วิทยากร 

4.46 0.57 

6. ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 4.15 0.67 
7. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.16 0.86 
8. อาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวันมีความเหมาะสม 4.26 0.47 
9. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.12 0.49 
10. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.01 0.76 

เฉลี่ย 4.23 0.61 
 
 จากตาราง พบว่า ความรู้ความสามารถในการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าของคณะ
วิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก และรองลงมา คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  
มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก และล าดับสุดท้าย คือ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก จะเห็นว่าครูที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning 
teachers) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานควรจัดเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงเปิดภาคเรียน 
 2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
 3. เนื้อหามากเกินไป 
 4. ต้องการการอบรมYoutuber และระบบ e-learning เพ่ือจัดการสอนเชิงรุก 
 5. วิทยากรและครูต้นแบบถ่ายทอดได้ดี 
 6. กิจกรรมในช่วงเช้าไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกิจกรรมในช่วงบ่าย 
 7. เวลาช่วงพิธีเปิดมากเกินไปเหลือเวลาท ากิจกรรมน้อย อบรม Youtuber ท าตามไม่ทันเร็ว 
 

   
 



 ๕๘ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาการวัดและประเมินผล 
            การจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนางานวิชาการ เกี่ยวกับ งาน
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  งานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจครูผู้เข้าร่วมการอบรมด้านการพัฒนางานวิชาการ เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา งานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

งบประมาณที่ใช้ 39,540 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูในโรงเรียนทั้ง 44 โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาด้านการพัฒนางานวิชาการ เกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  งานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนางานวิชาการ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา  งานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถน าไป
พัฒนางานวิชาการและงานด้านการจัดการเรียนการสอนได้  
 2. ครูมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านการด าเนนิการ  
 1.  การคัดกรองในสถานการณ์ COVID-19 

 
4.76 0.50 

 2.  การจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การบันทึกภาพ 4.86 0.38 
 3.  การรับลงทะเบียน 4.68 0.53 
 4.  ล าดับขั้นการด าเนินพิธีการและพิธีกร 4.54 0.58 
 5.  การเตรียมเอกสารและเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.59 0.56 
 6.  อาหารและเครื่องดื่ม 4.44 0.44 
ด้านวิทยากร  
 1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.74 0.43 
 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.76 0.47 
 3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.72 0.49 
 4. มีความครบถ้วนชองเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.71 0.66 
 5. เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 4.43 0.86 
 6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.46 0.57 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการฝึกอบรม 

 
4.25 0.47 

 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการฝึกอบรม 4.56 0.66 
เฉลี่ย 4.49 0.86 



 ๕๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 จากตาราง พบว่า ด้านการด าเนินการ การจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ การบันทึกภาพ      
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิทยากรความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ในเรื่องนี้ก่อนการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมครูมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
        ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยเกินไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการขอรับเงินต่างๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จลูกจ้าง 
บ าเหน็จ ด ารงชีพ และการขอรับเงินจาก กบข., กสจ. 

งบประมาณที่ใช้  3,255  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความรู้ความเข้าใจ

ในการขอรับเงินต่างๆ และก าหนดการรับเงินบ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้ที่จะได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ  
การเบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
 
        
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถบริหารจัดการและการจัดการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เป็นคู่มือในการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณที่ใช้  114,751  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ และสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๓ เพ่ือเป็นทิศทางและเครื่องมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานได้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑. ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เพ่ิมระยะเวลากาประชุมให้เหมาะสมกับหัวข้อการประชุม 
๒. ควรส่งผู้แทนเมื่อไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวางแผนการจัดการศึกษา  

วัตถุประสงค ์
 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(พ.ศ. 2563 - 2565 ) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษา 

3. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงแนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
ติดตาม 

งบประมาณที่ใช้  27,800 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ และสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(พ.ศ. ๒5๖๓ - ๒5๖๕ ) เพ่ือเป็นทิศทางและเครื่องมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา สมารถจัดกิกรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ระยะเวลาในการจัดประชุมน้อยเกินไป 
2. บุคลากรเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่ตรงกับเป้าหมาย เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนในระหว่างประชุม

ท าให้ไม่สามารถอยู่รวมประชุมได้ตลอดทั้งวัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมระยะเวลาการประชุมให้เหมาะสมกับหัวข้อการประชุม 
2. วางแผนการประชุมล่วงหน้า หรือส่งผู้แทนเมื่อไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
3. จัดประชุมนอกสถานที่ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ร่วมประชุมเต็มเวลา 
 

 
 

 

 

 

 
 



 ๖๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
 
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในการใช้งาน Google Apps for Education เพ่ือน าไปใช้
ส าหรับการจัดการงานและการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าเอา Google Apps for Education เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับระบบ
การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนออนไลน์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ระบบการท างานและการเรียนการสอนมีความรวดเร็วและลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต้องใช้กระดาษและระยะเวลาการท างานในส านักงาน 

งบประมาณที่ใช้  9,882 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 

100 สามารถน าเอา Google Apps for Education ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการงานให้ระบบการท างาน 
ให้มีความรวดเร็ว  สามารถลดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต้องใช้กระดาษและระยะเวลา 
การท างานในส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมอบรมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ต้องการเวลาในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
2. ต้องการให้จัดอบรมเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นประโยชน์มาก 
3. ควรมีการจัดอบรมหัวข้อนี้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถควบคุม

เงินของสถานศึกษาได ้
3. เพ่ือให้มั่นใจว่าการรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีความรัดกุม และปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
4. เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

ของโครงการและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
งบประมาณที่ใช้  96,216 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุของ

สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 21 โรงเรียน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ (ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เนื่องจากติดราชการและสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
โครงการ จึงเลื่อนการตรวจสอบไปปีงบประมาณถัดไป) โดยด าเนินการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาหรือปีงบประมาณ การควบคุมเงินคงเหลือ การจัดท าบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
ความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกเงิน ซึ่งท าการตรวจสอบหลักฐาน 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง 
จากวันที่เข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดล าดับผลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้      
   1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามปีงบประมาณ
และปีการศึกษา โดยวงเงินที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการมาจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน และเงินรายได้สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบาย    
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจุดเน้น 
ของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินตรงตาม
แผนปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่พบว่ายังมีบางโรงขาดการเร่งรัด ติดตามการด าเนินโครงการ การรายงาน
ผลการด าเนินงานของโครงการ และรวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล
ของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ     
  2. งานการการเงินและบัญชี  การจัดท าบัญชีและการควบคุมหลักฐานทางราชการต่างๆ 
ของโรงเรียน ทั้ง 21 โรง เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด ดังนี้ 
      2.1 โรงเรียนที่อยู่ในการเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก จ านวน  15  แห่ง 
   1) โรงเรียนวังดาล     

2) โรงเรียนกบินทร์วิทยา  
   3) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
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   4) โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
   5) โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
   6) โรงเรียนทัพราชวิทยา 
   7) โรงเรียนองครักษ์ 
   8) โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง 
   9) โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 
   10) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
   11) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
   12) โรงเรียนเมืองนครนายก 
   13) โรงเรียนชิตใจชื่น 
   14) โรงเรียนตาพระยา 
   15) โรงเรียนกบินทร์บุรี  

2.2  โรงเรียนที่อยู่ในการเกณฑ์การประเมินระดับ ดี จ านวน 6 แห่ง 
1) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย   

   2) โรงเรียนอรัญประเทศ  
   3) โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
   4) โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
   5) โรงเรียนสระแก้ว 
   6) โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่าโรงเรียนในสังกัดบางแห่ง ยังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง  
เนื่องจากมีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิก่อนที่กรรมการท าการตรวจรับพัสดุ ท าให้ไม่มั่นใจว่ามีการ
ตรวจรับจริงและมีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบถ้วนตรงกับรายการที่สั่งซื้อหรือไม่ และหลักฐานที่ใช้แนบประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน 

ผลการประเมินระบบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
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      1. เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ไม่เข้าใจภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความเข้าใจ 
ในระเบียบที่ต้องใช้ปฏิบัติ ประกอบกับภาระหน้าที่ในการสอนค่อนข้างมากไม่ได้ศึกษาระเบียบงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุเพิ่มเติม มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่บ่อยท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และไม่ถูกต้อง 

      2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่  ที่ได้รับ
มอบหมายไม่เห็นความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ด าเนินการตามค าสั่ง ท าให้ขาดระบบการสอบทาน
งานเปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

      3. ขาดการก ากับ ติดตามของผู้บริหาร ในเรื่องการควบคุมการเงิน บัญชี และพัสดุ แต่จะให้
ความส าคัญในเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ กฎ ระเบียบต่างๆ  
ในการปฏิบัติงาน และอาศัยความช านาญในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ แต่การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้รับ
การบรรจุเป็นครูใหม่หรือผู้ที่ได้รับโยกย้ายมาปฏิบัติแทนคนเดิม เนื่องจากไม่มีใครอยากรับผิดชอบงานด้านนี้
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา และลักษณะการปฏิบัติงานจะรับช่วงต่อๆ กัน โดยยึดตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของคนเดิมไม่ยึดระเบียบ ประกอบกับเป็นภาระงานเสริม ซึ่งมิได้เป็นงานหลักในหน้าที่ ไม่มี
ความช านาญ ท าให้ผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงให้ขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด มีจิตส านึกและพฤติกรรม 

ที่เหมาะสมมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและต่อสารธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ท างานและต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

3.  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เพ่ือการเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
 
งบประมาณที่ใช้ 150,000 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน และมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กรอบ
แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และ แผนบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ด าเนินการกิจกรรมการรณรงค์ปราบปราม
การทุจริตตามโครงการต่อต้นคอร์รัปชั่นฯ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗, Facebook Fanpang 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในรูปแบบการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
และระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (จังหวัดจันทบุรี 
- ตราด) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2๕๖๓ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
เขต ๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ คะแนน 88.52 ล าดับที่ 75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใส่ 
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (ระดับดีมาก ) ผลการประเมิน "ผ่าน"  

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่า ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๘๘.๕๒ คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๕๖๒ (๘๐.๐๔ คะแนน) 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 

2558 87.10 - - 
2559 68.13 ลดลง - 
2560 76.19 ลดลง - 
2561 79.53 เพ่ิมข้ึน + 
2562 80.04 เพ่ิมข้ึน + 
2563 88.52 เพ่ิมข้ัน + 

 
การน าผลกาประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ ควรมีการพัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภาย ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวข้ีวัดที่ ๗ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ ๘  แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้ มาติดต่อ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญ 
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดที ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน ๕ ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลังเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ แนวทางการป้องกันการทุจริต 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 6๕๖๔  

ที่มีแนวทางสอดคล้องหรืสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายใน  เพ่ือป้องกัน 
การทุจริต ประกอบด้วย 

3.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.๔ มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
๓.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
 
 
 
 
 



 ๗๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกบางคน เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับค าถาม

ของเครื่องมือที่ใช้วัดการรับรู้ ในบางประเด็น ท าให้ผลตอบคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง 
2. บุคลกรที่รับผิดชอบบางตัวชี้วัดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการศึกษาบางตัวชี้วัดการ

ประเมิน ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ไม่ตรงตาม
ข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณา 
ให้คะแนนในรายการดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ โดยเน้นบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าความข้าใจ และวิเคราะห์การตอบค าถาม  
ตามแบบวัดการรับรู้ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รวมทั้งการจัดท าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้ตรงตามข้อพิจารณา ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ให้ทันสมัย มีการจัดแบ่ง
เมนูต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและ 

การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ สามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

งบประมาณที่ใช้ 11,220 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินการประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการบริหาร และ 

การจัดการศึกษา ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ท าให้ทราบถึงผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นการพิจารณา 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค 
 แบบติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหัวข้อใหม่ในบางประเด็นการพิจารณาเพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ที่รับผิดชอบในประเด็นการพิจารณานั้นๆ 
ต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะใช้ในการรายงานผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันตามเวลา  
ที่ส านักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า  ในการด าเนินงานการจัดท า 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
 

 

  

 



 ๗๒ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือชี้แจงนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้ทราบ และ 
ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือชี้แจง และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
 3. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยน ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ก่อให้เกิดข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น แนวความคิด และมีประชาธิปไตยในองค์กร 
 4. เพ่ือการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

งบประมาณที่ใช้ 100,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา 
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการศึกษาท าให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ทันตามระยะเวลา  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 ๗๓ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน และเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 

งบประมาณที่ใช้  71,000  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๔ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาน าพาสถานศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล    

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 
งบประมาณที่ใช้  121,220  บาท 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพและน าไปพัฒนา
สถานศึกษาให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๕ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือให้การจัดท ารายงาน ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจ และจัดส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ในสถานศึกษา ในสังกัด 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ในสถานศึกษา ในสังกัด 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป 
ในสถานศึกษาน าไปสู่การวางแผนการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให้การจัดท ารายงาน การติดตาม ประเมินผล การควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 

งบประมาณที่ใช้  38,920 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจจะขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และสามารถจัดท ารายงาน ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ในสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีเป็นไปตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
 5. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าผลไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน ปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๗๖ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้รับ
การพัฒนาความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้สอดคล้อง กับช่องทางที่จะใช้การสื่อสาร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรทั้ งหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
 3. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์  รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และ 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
 4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของบุคลากรในสังกัด 
 
งบประมาณที่ใช้   24,680  บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

 จัดท าวารสาร ท าเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ ซื้อหนังสือพิมพ์  เผยแพร่ประชาชาสัมพันธ์ 
ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับทราบผลการด าเนินงานต่าง ๆ และเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ไดม้ากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค ์

 ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสม 13 ,006 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต  
10 ราย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก กลุ่มอ านวยการ  จึงได้จัด
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการตามแนวทาง
และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

งบประมาณที่ใช้  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าใจแนวทาง และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ที่มียุงลายเป็นพาหะ ด้วยการส ารวจลูกน้ า และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ตามภาชนะที่พบลูกน้ า 
ด้วยผลิตภัณฑ์ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย และติดตามผลการด าเนินงานทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง 
การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ๗๘ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการ “สพม.7 รวมพลังจิตอาสา ต้านภัย COVID-19” 
 
วัตถุประสงค ์
 ด าเนินกิจกรรม “สพม.7 รวมพลังจิตอาสา ต้านภัย COVID - 19” ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้หน่วยงานด าเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ใช้  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าจุดคัดกรอง COVID-19 
ร่วมกิจกรรม “สพม.7 รวมพลังจิตอาสา ต้านภัย COVID-19” กันเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการท าความสะอาด
ห้องท างาน อุปกรณ์ อาคารส านักงานฯ รวมทั้งจุดสัมผัสต่าง ๆ ในส านักงานฯ และเก็บขยะพ้ืนที่โดยรอบ
อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ท าให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก าลังแพร่ระบาดได้ และยังเป็นการลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได ้

ปัญหาอุปสรรค 
 การจัดหาซื้ออุปกรณ์เช็ดท าความสะอาดพ้ืนที่สัมผัสต่าง ๆ ค่อนข้างหาซื้อยาก สินค้าในท้องตลาด
เกิดการขาดแคลน เนื่องจากประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการที่เหมือนกัน 
 



 ๗๙ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ชาติ  และมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธ์ศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ การปฏิบัติงานโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
การจัดการศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ประเมินสภาพของหน่วยงานจากข้อมูล พบว่า 
มีจุดอ่อนที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด า เนินการจัดสรรและโอนงบประมาณ  
ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  

2. จ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ท าให้ไม่สมารถมอบหมายงานได้ตรงตามภารกิจของ
กลุ่มงาน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ซึ่งเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการตามนโยบายของศึกษาธิการจังหวัด  
ท าให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่มีอิสระในการบริหารจัดการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. วิกฤติจากโรคโควิด - 19  ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่จัดท าในแผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการจัดสรรและโอน งบประมาณ 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ครบตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ และโอนในคราวเดียวกัน เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะได้วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและสามารถ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะการท างานในหลายๆ ด้าน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
หลายๆ ด้าน 

3. จัดท าแผนเพ่ือรับมือ เตรียมความพร้อมสถานการณว์ิกฤติต่างๆ เช่น วิกฤติจากโรคโควิด - 19    
 
 
 
 



 ๘๐ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนที่ 5 
แนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564  
โดยใช้นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ การปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังนี้  
 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษา ตระหนักในภารกิจ
ที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบ 
เพ่ือให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ เพ่ือการระดมทรัพยากร ฯลฯ  
          ๒. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดและจัดท าแผนงาน/  
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด  
          ๓. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ รับผิดชอบงาน
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีทั้ง ๖ กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการประสานงานก ากับ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  
          ๔. เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๕. จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลา ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตาม ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กรเพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไป ปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน  
          ๗. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล ๖ เดือน, ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนตามแบบ 
SAR Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด  
           ๘. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ 
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 ระดับสถานศึกษา  
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
           ๒. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดพร้อมจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด  
           ๓. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลักหรือเจ้าภาพในการก ากับติดตาม และจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           ๔.  จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มาติดตามประเมินผล  
           ๕ . จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษา  
มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
           ๖. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่น ที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน  
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