


 

ค าน า 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพศึกษา  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส
ทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา   เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ 
งบประมาณและการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะบรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้  ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาและ
ร่วมระดมสรรพก าลังในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดและน าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดย
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้  ไปใช้ในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และได้มีการ
ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 42 เขต  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน        
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 สภาพทางภูมิศาสตร ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  เลขที่ 118  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  64 โรงเรียน กระจายอยู่
ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 
2,469.74  ตารางกิโลเมตร  จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยการปกครอง   การปกครองแบ่งออกเป็น  8 อ าเภอ ประกอบด้วย 

1. อ าเภอเมืองชัยนาท 2. อ าเภอวัดสิงห์ 3. อ าเภอสรรคบุรี
4. อ าเภอหนองมะโมง 5. อ าเภอมโนรมย์ 6. อ าเภอสรรพยา
7. อ าเภอหันคา 8. อ าเภอเนินขาม

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ านวน 13 โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   9,688 คน 
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โร งเ ร ีีย น ช ี ย น า ท พ ีิท ย าค ม

โร งเ ร ีีย น อ ี ล ีิต ไ พ บ ี ล ย ี ช น ี ป ถ ี ม ภ ี 
โร งเ ร ีีย น ส าค รพ ีิท ย า ค ม

โร งเ ร ีีย น ว ี ด ส ีิง ห ี 

โร งเ ร ีีย น ส ร รพ ย า ว ีิท ย า

โร งเ ร ีีย น บ ี ญ นา ค พ ีิท ย า ค ม

โร งเ ร ีีย น ช ย า น ี ก ีิจ พ ีิท ย าค ม

โร งเ ร ีีย น ค ี ร ี ป ร ะ ช า ส ร ร ค ี 

โร งเ ร ีีย น ห ี ว ย ก ร ด ว ีิท ย าโ ร ง เร ีีย น ห ี น ค า ร าษ ฏ ร ี ร ี ง ส ฤ ษ ด ีิี 

โร งเ ร ีีย น ห ี น ค าพ ีิท ย า ค ม

โร งเ ร ีีย น ศ ร ีีส โม ส ร ว ีิท ย า

โร งเ ร ีีย น เน ีิน ข า ม ร ี ฐป ร ะช าน ี เ ค ร าะ ห ี 

อ .ห  ีน คา

อ .ส ร รคบ  ีร ีี

อ .ว  ีด ส ีิงห  ี

อ .ม โนรม ย  ี

อ .ห น องม ะ โม ง

อ .ส ร รพ ยา

อ . เม  ีอ งช  ีย น าท

อ . เน ีิน ข าม
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จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก 
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน  153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 133 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
 ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยการปกครอง  การปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ประกอบด้วย 
1. อ าเภอเมืองลพบุรี 2. อ าเภอโคกเจริญ 3. อ าเภอโคกส าโรง 4. อ าเภอชัยบาดาล
5. อ าเภอท่าวุ้ง 6. อ าเภอท่าหลวง 7. อ าเภอบ้านหมี่ 8. อ าเภอพัฒนานิคม
9. อ าเภอล าสนธิ 10. อ าเภอสระโบสถ์ 11. อ าเภอหนองม่วง

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 25  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   21,655  คน 

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b
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b
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โร งเร ีียนบ  ีาน ชีีว ีิทย า

โรง เ ร ีีย น พ ีิบ  ีล วีิท ย าล  ีย

โรงเร ีีย น โคกกะ เทีีย มวีิท ย าล ี ย

โรง เ ร ีีย น โคกต  ีมว ีิทย า

โรงเรีียนด งต าล วีิทยา

โรง เ ร ีีย น พ ระ น ารายณ  ี

โร งเรีีย นบ ี าน ข  ีอ ยว ีิทยา

โร งเร ีียนพี ฒนาน ีิคม

โร งเร ีียน โคกสล ี งวีิท ยา
โร งเร ีียน ขี นร ามวีิทยา

โรงเร ีีย น โคกสำ โรง วีิทย า

โรง เ ร ีีย น จ  ีฬ าภ รณ ร าช ว ีิทย าล ี ย  ลพ บ  ีร ีี

โรงเร ีีย น ชี ย บ าดาลวีิท ย า

โร งเรีีย น ชี ย บ าด าล พ ีิทย าค ม

โรงเร ีีย น เฉล ีิมพ ระ เก ีียรต ีิส ม เด ี จ พ ระ ศรีีนคร

โร งเรีีย นท  ีาว ี ี งว ีิทย าค าร

โรงเร ีีย น บี าน เบีิก วีิท ย าคม

โรงเรีียนบ ี านหม ีีี วีิท ยา
โร งเร ีียนป ีิยะบ ี ตรี 

โร งเร ีียนท ี าหลวงวีิทยาค ม

โร งเรีีย นสร ะโบ สถ  ีว ีิทย าค าร

โร งเร ีียน โคก เจ รีิญ วีิทย า โร งเร ีียนยางร ากวีิทย า

โรงเรีียนลำสนธีิวีิทยา
โรงเร ีีย น หน องมี วง วีิทย า

อ .ลำสน ธีิอ .โคก เจรีิญ

อ .หนองมี วง

อ .ชี ยบ าดาลอ .สระโบสถี 

อ .บ  ีานหม ีีี 

อ .โคกสำโรง
อ .ที าหลวง

อ .พี ฒนานีิคม

อ .เม  ีองลพบ ี ร ีี
อ .ที าว  ีี ง
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จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  822.478  ตารางกิโลเมตร  หรือ  514,049  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวดัชัยนาท และ จังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้         ติดต่อกับ จังหวดัอ่างทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยการปกครอง  การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 2. อ าเภอบางระจัน 3. อ าเภอค่ายบางระจัน
4. อ าเภอพรหมบุรี 5. อ าเภอท่าช้าง 6. อ าเภออินทร์บุรี

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ านวน  12  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   6,994  คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา  
12  พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100  องศา 27  ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
(บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ าเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึง 
ทิศตะวันตกและส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ  40  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  605,232.5  ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ ประกอบด้วย 
1. อ าเภอเมืองอ่างทอง 2. อ าเภอไชโย 3. อ าเภอป่าโมก
4. อ าเภอโพธิ์ทอง 5. อ าเภอแสวงหา 6. อ าเภอวิเศษชัยชาญ
7. อ าเภอสามโก้

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 14 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 11,245  คน 
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อ.โพธีิี ทอง

อ.วีิเศษชี ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกี 

อ.ปี าโมก

อ.เมี องอี างทอง

โรงเรีียนแสวงหาวีิทยาคม

โรงเรีียนอ ีางทองปี ทมโรจน ีวีิทยาคม

โรงเรีียนสตรีีอี างทอง

โรงเรีียนโยธีินบ ีรณะ

โรงเรีียนราชสถีิตย ีวีิทยา

โรงเรีียนปาโมกข ีวีิทยาภี มีิ

โรงเรีียนบางเสด ีจวีิทยาคม

โรงเรีียนโพธีิทอง"จีินดามณีี"

โรงเรีียนโพธีีิ ทองพีิทยาคม

โรงเรีียนรีีิ วหว ีาวีิทยาคม

โรงเรีียนวีิเศษไชยชาญ"ต ีนตีิวีิทยาภ ีมีิ"

โรงเรีียนวีิเศษช ียชาญวีิทยาคม

โรงเรีียนไผ ีวงวีิทยา

โรงเรีียนสามโก ีวีิทยาคม
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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              ผู้บรหิารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

1. นายธวัช  แซ่ฮ่ า ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

2. นายชูเกียรติ บุญรอด รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 ผูอ้ านวยการกลุ่ม / หน่วย 

1. นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม ผูอ้ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

2. นางอรุณี  กลับดี ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

3. นางนันทพร  มั่นทัพ ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

5. นางสาวอุสา กลับหอม ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

6. นางสุรางค์  นกสี ปฏิบัติหน้าท่ี ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  

7. นางพิศมัย  สีแตง ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

8. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

9. นายศรัณย์ฤทธ์ิ  กล่อมปัญญา       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร 
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 การปกครอง ประชากรและแรงงาน  
 3.1 การปกครอง  จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาลเมือง/ต าบล 

ชัยนาท 8 53 505 1 20 39 

ลพบุรี 11 124 1,129 1 102 23 

สิงห์บุรี 6 43 364 1 33 8 

อ่างทอง 7 73 513 1 43 21 

รวม 32 293 2,511 4 198 91 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560

    3.2 ประชากร จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  มีประชากรทั้งสิ้น 1,578,270 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 773,353 คน   และเพศหญิง  804,917  คน  

พื้นที่ 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ประเทศ 32,464,906 33,723,597 66,188,503 

ชัยนาท 158,773 170,949 329,722 

ลพบุรี 379,618 377,655 757,273 

สิงห์บุรี 100,132 109,956 210,088 

อ่างทอง 134,830 146,357 281,187 

รวมประชากร 4 จังหวัด 773,353 804,917 1,578,270 
ที่มา : จ านวนประชากรจากทะเบยีนจ าแนกตามอายุเพศและจังหวดั พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

    3.3 แรงงาน จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  

พื้นที่ 
จ านวนผู้อยู่ใน 

ก าลังแรงงาน (คน) 
จ านวนผู้มีงานท า 

(คน) 
จ านวนผู้ว่างงาน 

(คน) 
จ านวน 

ผู้ที่รอฤดูกาล (คน) 

ชัยนาท 176,828 173,817 3,011 297 

ลพบุรี 430,594 425,879 4,715 3,618 

สิงห์บุรี 113,525 111,211 2,314 75 

อ่างทอง 141,300 139,270 2,030 258 

รวม 862,247 850,177 12,070 4,248 
 ที่มา :  การส ารวจสภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_01_10_TH_.xlsx
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  ข้อมูลพืน้ฐานด้านการศึกษา  (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 
 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด

ปีการศึกษา 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5  มีสถานศึกษาในสังกัด
จ านวน  64  โรงเรียน  ดังนี ้

 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวน โรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่   1 -  499  คนลงมา 32 
ขนาดกลาง ตั้งแต่    500 - 1,499  คน 21 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่  1,500 - 2,499  คน 5 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่  2,500  คนข้ึนไป 6 

รวม 64 

 ขนาดโรงเรียนจ าแนกตามจังหวัด

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 

ชัยนาท 1 2 2 8 13 9,688 
ลพบุรี 2 3 12 8 25 21,655 
สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 6,994 
อ่างทอง 2 - 5 7 14 11,245 

รวม 6 5 21 32 64 49,582 

 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 

ม.1 4,463 4,678 9,141 259 1 : 35 
ม.2 4,310 4,768 9,078 261 1 : 35 
ม.3 4,354 4,762 9,116 264 1 : 35 

รวม ม.ต้น 13,127 14,208 27,335 784 1 : 35 
ม.4 3,024 4,615 7,639 246 1 : 31 
ม.5 2,864 4,499 7,363 248 1 : 30 
ม.6 2,707 4,538 7,245 255 1 : 28 

รวม ม.ปลาย 8,595 13,652 22,247 749 1 : 30 
รวมทั้งสิ้น 21,722 27,860 49,582 1,533 1 : 32 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 
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 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน

ที่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

1 ชัยนาทพิทยาคม เมืองชัยนาท ชัยนาท 2,899 69 ใหญ่พิเศษ 
2 หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท 1,633 53 ใหญ่ 
3 คุรุประชาสรรค ์ สรรคบุรี ชัยนาท 1,544 44 ใหญ่ 
4 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 721 23 กลาง 
5 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย ์ ชัยนาท 669 24 กลาง 
6 สรรพยาวิทยา สรรพยา ชัยนาท 462 19 เล็ก 
7 ห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี ชัยนาท 380 14 เล็ก 
8 สาครพิทยาคม มโนรมย ์ ชัยนาท 348 13 เล็ก 
9 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ หันคา ชัยนาท 333 15 เล็ก 
10 ศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ชัยนาท 271 12 เล็ก 
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ เนินขาม ชัยนาท 214 9 เล็ก 
12 ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 122 6 เล็ก 
13 บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 92 12 เล็ก 

รวมจังหวัดชัยนาท 9,688 313 
14 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี ลพบุร ี 2,993 78 ใหญ่พิเศษ 
15 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุร ี 2,548 64 ใหญ่พิเศษ 
16 พระนารายณ ์ เมืองลพบุรี ลพบุร ี 2,400 65 ใหญ่ 
17 โคกส าโรงวทิยา โคกส าโรง ลพบุร ี 1,682 47 ใหญ่ 
18 บ้านหม่ีวิทยา บ้านหม่ี ลพบุร ี 1,682 42 ใหญ่ 
19 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุร ี 1,335 42 กลาง 
20 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง ลพบุร ี 910 27 กลาง 
21 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุร ี 813 26 กลาง 
22 ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ ลพบุร ี 728 19 กลาง 
23 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี โคกส าโรง ลพบุร ี 717 30 กลาง 
24 โคกกะเทียมวิทยาลยั เมืองลพบุรี ลพบุร ี 710 24 กลาง 
25 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุร ี 649 18 กลาง 
26 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุร ี 530 18 กลาง 
27 โคกเจริญวิทยา โคกเจริญ ลพบุร ี 527 17 กลาง 
28 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ ลพบุร ี 502 16 กลาง 
29 ดงตาลวทิยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 497 18 เล็ก 
30 ปิยะบตุร์ บ้านหม่ี ลพบุร ี 478 20 เล็ก 
31 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 452 12 เล็ก 
32 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 428 15 เล็ก 
33 บ้านชีวิทยา บ้านหม่ี ลพบุร ี 244 10 เล็ก 
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ที่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ลพบุร ี ชัยบาดาล ลพบุร ี 229 13 เล็ก 

35 ยางรากวิทยา โคกเจริญ ลพบุร ี 200 10 เล็ก 
36 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 172 6 เล็ก 
37 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง ลพบุร ี 158 6 เล็ก 
38 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุรี ลพบุร ี 71 6 เล็ก 

 รวมจังหวัดลพบุรี 21,655 649 
39 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,843 73 ใหญ่พิเศษ 
40 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,292 39 กลาง 
41 บางระจนัวิทยา บางระจนั สิงห์บุรี 904 28 กลาง 
42 ท่าชา้งวิทยาคาร ท่าชา้ง สิงห์บุรี 477 15 เล็ก 
43 สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 364 17 เล็ก 
44 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจนั สิงห์บุรี 280 12 เล็ก 
45 ค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 270 16 เล็ก 
46 พรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุร ี สิงห์บุรี 160 9 เล็ก 
47 ทองเอนวิทยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 145 7 เล็ก 
48 ศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 129 6 เล็ก 
49 บ้านแป้งวิทยา พรหมบุร ี สิงห์บุรี 70 6 เล็ก 
50 หัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 60 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุร ี 6,994 234 
51 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 3,286 81 ใหญ่พิเศษ 
52 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2,866 71 ใหญ่พิเศษ 
53 วิเศษไชยชาญ (ตนัติวิทยาภูมิ) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1,323 41 กลาง 
54 โพธิ์ทอง (จนิดามณ)ี โพธิ์ทอง อ่างทอง 1,016 27 กลาง 
55 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ ป่าโมก อ่างทอง 563 16 กลาง 
56 แสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 533 17 กลาง 
57 สามโก้วิทยาคม สามโก ้ อ่างทอง 522 18 กลาง 
58 บางเสด็จวิทยาคม ป่าโมก อ่างทอง 307 12 เล็ก 
59 ราชสถิตย์วิทยา ไชโย อ่างทอง 248 15 เล็ก 
60 ริ้วหว้าวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 145 9 เล็ก 
61 วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 139 6 เล็ก 
62 โพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ทอง อ่างทอง 114 12 เล็ก 
63 โยธินบูรณะ  อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 98 6 เล็ก 
64 ไผ่วงวทิยา สามโก ้ อ่างทอง 85 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,245 337 
รวมทั้งหมด 49,582 1,533 
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 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา

ที่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 
1 ชัยนาทพิทยาคม 58 36 55 1 150 
2 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ 16 4 19 39 
3 สาครพิทยาคม 2 5 13 20 
4 วัดสิงห ์ 17 7 13 37 
5 สรรพยาวิทยา 11 6 9 26 
6 บุญนาคพิทยาคม 1 3 12 16 
7 ชยานุกิจพิทยาคม 4 1 6 11 
8 คุรุประชาสรรค ์ 16 9 45 70 
9 ห้วยกรดวิทยา 12 8 5 25 
10 หันคาราษฎร์รังสฤษฎ ์ 14 4 5 23 
11 หันคาพิทยาคม 38 15 29 82 
12 ศรีสโมสรวิทยา 6 3 8 17 
13 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ 1 1 15 17 

รวมจังหวัดชัยนาท 196 102 234 1 533 
14 โคกส าโรงวทิยา 17 24 40 1 82 
15 พิบูลวิทยาลัย 16 55 76 147 
16 โคกกะเทียมวิทยาลยั 2 6 31 1 40 
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี 13 31 20 64 
18 ดงตาลวทิยา 7 5 15 27 
19 พระนารายณ ์ 17 26 80 123 
20 บ้านข่อยวิทยา 5 4 4 13 
21 โคกตูมวิทยา 5 4 16 25 
22 ท่าวุ้งวิทยาคาร 8 5 18 31 
23 บ้านเบิกวิทยาคม 1 3 9 13 
24 บ้านหม่ีวิทยา 26 38 22 86 
25 ปิยะบตุร์ 2 13 20 35 
26 บ้านชีวิทยา 3 7 6 16 
27 พัฒนานิคม 31 19 24 74 
28 ชัยบาดาลวิทยา 42 27 52 121 
29 โคกสลุงวิทยา 12 5 6 23 
30 ชัยบาดาลพิทยาคม 24 11 9 44 
31 ขุนรามวิทยา 6 5 1 12 
32 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรนีครินทรล์พบุรี 20 4 2 26 
33 ท่าหลวงวิทยาคม 18 6 9 1 34 
34 สระโบสถ์วิทยาคาร 19 4 6 29 
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ที่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 
35 โคกเจริญวิทยา 27 8 2 37 
36 ยางรากวิทยา 10 1 2 13 
37 ล าสนธิวิทยา 23 8 4 35 
38 หนองม่วงวิทยา 31 7 11 49 

รวมจังหวัดลพบุรี 385 326 485 3 1,199 
39 ท่าชา้งวิทยาคาร 13 2 11 26 
40 หัวไผ่วิทยาคม 3 2 7 12 
41 บางระจนัวิทยา 13 10 26 49 
42 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 5 13 22 
43 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 3 5 12 
44 อินทร์บุรี 24 12 28 64 
45 สิงห์บุร ี 40 45 52 137 
46 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 8 5 5 18 
47 บ้านแป้งวิทยา 6 1 4 11 
48 ทองเอนวิทยา 2 8 4 14 
49 สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) 9 10 8 27 
50 ศรีวินิตวิทยาคม 4 1 5 10 

รวมจังหวัดสิงห์บุร ี 130 104 168 402 
51 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ 18 5 8 31 
52 แสวงหาวิทยาคม 4 9 16 29 
53 วิเศษไชยชาญ (ตนัติวิทยาภูมิ) 24 11 32 67 
54 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 62 48 24 134 
55 ราชสถิตย์วิทยา 14 2 3 19 
56 บางเสด็จวิทยาคม 3 5 10 18 
57 โพธิ์ทองพิทยาคม 9 4 6 19 
58 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 4 1 7 12 
59 ไผ่วงวทิยา 7 2 3 12 
60 สตรีอ่างทอง 65 36 59 2 162 
61 โยธินบูรณะ  อ่างทอง 10 1 2 13 
62 โพธิ์ทอง (จนิดามณ)ี 19 13 20 52 
63 ริ้วหว้าวิทยาคม 2 2 9 13 
64 สามโก้วิทยาคม 11 7 12 30 

รวมจังหวัดอ่างทอง 252 146 211 2 611 

รวม สพม. 5 963 678 1,098 6 2,745 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล : สพม.5 



[ 13 ] 

 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562          สพม. 5 

 สรุปข้อมูลบุคลากร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โรงเรียนในสังกัด  64  โรงเรียน 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ผอ.สพม.5 1 ผอ.โรงเรียน 64 
รอง ผอ.สพม.5 1 รอง ผอ.โรงเรียน 41 
ศึกษานิเทศก์ 11 ครูผู้สอน 2,640 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

27 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

1 

ลูกจ้างชั่วคราว 14 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ 121 
พนักงานราชการ 1 พนักงานราชการ 35 
ลูกจ้างประจ า 3 ลูกจ้างประจ า 134 

รวม 58 รวม 3,036 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล : สพม.5 

 ผลการด าเนินการจัดการศึกษา 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและจัดการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ 
เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก 
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า
โครงการและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการด าเนินการ
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับการทดสอบ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.5 สพม.5-ประเทศ สพม.5-สพฐ. 

ภาษาไทย 48.29 48.77 48.04 - 0.25 - 0.73 
คณิตศาสตร ์ 26.30 26.55 26.17 - 0.13 - 0.38 
วิทยาศาสตร์ 32.28 32.48 32.03 - 0.25 - 0.45 
ภาษาอังกฤษ 30.45 30.14 29.36 - 1.09 - 0.78 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 34.33 34.49 32.03 - 0.25 - 0.73 
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ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.5 ปี 2560 สพม.5 ปี 2559 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 48.04 46.12 + 1.92 

คณิตศาสตร ์ 26.17 29.12 - 2.95 

วิทยาศาสตร์ 32.03 34.44 - 2.41 

ภาษาอังกฤษ 29.36 30.28 - 0.92 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 32.03 32.97 - 0.94 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างปีการศึกษา  2559  และ ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับ สพฐ. 

X 2560 X 2559
X 60 - X

59
X 2560 X 2559 X 60 - X 59 

ภาษาไทย 48.29 52.29 - 4.00 48.77 53.09 - 4.32 

คณิตศาสตร ์ 26.3 24.98 + 1.32 26.55 27.35 - 0.80 

วิทยาศาสตร์ 32.28 26.59 + 5.69 32.48 24.9 + 7.58 

ภาษาอังกฤษ 30.45 33.40 - 2.95 30.14 31.77 - 1.63 

เฉลี่ยรวม 4 สาระ 34.33 34.315 + 0.02 34.49 34.2775 + 0.21 

กราฟ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายจังหวัด 
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    สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับการทดสอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.5 สพม.5-ประเทศ สพม.5-สพฐ. 

ภาษาไทย 49.25 50.07 50.11 + 0.86 + 0.04 

สังคมศึกษา 34.70 34.96 34.35 - 0.35 - 0.61 

ภาษาอังกฤษ 28.31 27.91 26.75 - 1.56 - 1.16 

คณิตศาสตร์ 24.53 24.64 24.39 - 0.14 - 0.25 

วิทยาศาสตร์ 29.37 29.48 29.11 - 0.26 - 0.37 

เฉลี่ยรวม 33.23 33.41 32.94 - 0.29 - 0.47 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามปีการศึกษา 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
          ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างปีการศึกษา  2559  และปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับ สพฐ. 

X 2560 X 2559 X 60 - X 59 X 2560 X 2559 X 60 - X 59 
ภาษาไทย 49.25 52.29 - 3.04 50.07 53.09 - 3.02 

สังคมศึกษา 34.7 35.89 - 1.19 34.96 36.17 - 1.21 

คณิตศาสตร์ 28.31 27.26 1.05 27.91 27.35 + 0.56 

วิทยาศาสตร์ 24.53 24.88 - 0.35 24.64 24.90 - 0.26 

ภาษาอังกฤษ 29.37 31.62 - 2.25 29.48 31.77 - 2.29 

เฉลี่ยรวม 33.23 34.39 - 1.16 33.41 34.66 - 1.24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพม.5 
ปี 2560 

สพม.5 
ปี 2559 

เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 50.11 48.04 + 2.07 

สังคมศึกษา 34.35 26.17 + 8.18 

ภาษาอังกฤษ 26.75 32.03 - 5.28 

คณิตศาสตร์ 24.39 29.36 - 4.97 

วิทยาศาสตร์ 29.11 32.03 - 2.92 

เฉลี่ยรวม 32.94 33.53 - 0.58 
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ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

กราฟ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายจังหวัด 

 

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : สพม.5 

        5.2  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

      ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5  ระหว่างปี  พ.ศ. 2554 – 2558 

จังหวัด 

ผลการประเมิน สรุปผล 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง รับรอง 
ไม่

รับรอง 

ชัยนาท - 13 - - 13 - 

ลพบุรี 1 22 2 - 22 3 

สิงห์บุรี 1 10 1 - 9 3 

อ่างทอง 1 12 1 - 10 4 

รวม 3 56 3 - 54 10 

ร้อยละ 4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.62 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : สพม.5 
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 5.3  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(มาตรา44) KRS : KPI  Report  System 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
รายงานการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (มาตรา 44)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 3 องค์ประกอบ  
10 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5       
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน 

5.4  ผลการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS : Action plan Report System 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 แยกตามยุทธศาสตร์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีผล 
คะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 3.56 

     5.5 ผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 มีผลการประเมิน ITA เปรียบเทียบกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ส านกังานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้เป็น      
ล าดับที่ 92 จาก  225  เขต ค่าคะแนน  86.73                
ระดับความโปร่งใสสูงมาก 

องค์ประกอบ ผลการประเมินองค์ประกอบ 

1 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 สูงกว่าเป้าหมาย 

4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมิน 

เฉลี่ย คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 4.25 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 3.50 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.50 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 3.00 ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.56 ดีมาก 

ดัชนีกรอบประเมิน 
ผลการประเมิน 

สพม. 5 สพฐ. 

1. ความโปร่งใส 79.08 81.24 

2. ความพร้อมรับผิด 95.20 92.84 

3. ความปลอดจากการทุจริต 96.59 93.37 

4. วัฒนธรรมองค์กร 95.21 72.78 

5. คุณธรรมในหน่วยงาน 69.73 81.56 

ระดับความโปร่งใส 
86.73 

(สูงมาก) 
84.70 

(สูงมาก) 
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5.6 ข้อมูลนกัเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 3,586 4,172 7,758 

1. ศึกษาต่อ

    1.1 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนเดิม 2,072 2,981 5,053 

   1.2 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 152 251 403 

    1.3 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 28 65 93 

    1.4 เรียนต่อ ม.4  โรงเรียนอื่น ใน กทม. 6 11 17 

    1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 943 563 1,506 

    1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 88 100 188 

    1.7 ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ 214 167 381 

รวมศึกษาต่อ 3,503 4,138 7,641 

2. ไม่ศึกษาต่อ

    2.1 ประกอบอาชีพ 

(1) ท างานภาคอุตสาหกรรม 3 3 

(2) ท างานภาคการเกษตร 7 7 

(3) ท างานการประมง 

(4) ท างาน ค้าขาย ธุรกิจ 1 2 3 

(5) ท างาน งานบริการ 2 2 

(6) ท างานรับจ้างทั่วไป 10 4 14 

(7) ท างานอื่น ๆ 20 10 30 

รวม ประกอบอาชีพ 43 16 59 

 2.2 บวชในศาสนา 1 1 

 2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 26 10 36 

 2.4 อ่ืน ๆ 13 8 21 

รวม 2.1 + 2.2 + 2.4 83 34 117 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : สพม.5 
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 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

จบการศึกษา 2,417 4,231 6,648 

1. ศึกษาต่อ

   1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,405 2,824 4,229 

   1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 42 98 140 

   1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 87 120 207 

   1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 276 223 499 

   1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 30 22 52 

   1.6 สถาบันพยาบาล 4 45 49 

   1.7 สถาบันทหาร 15 3 18 

   1.8 สถาบันต ารวจ 2 2 4 

   1.9 สถาบันอื่น ๆ 424 727 1151 

รวมศึกษาต่อ 2,285 4,064 6,349 

2. ไม่ศึกษาต่อ

2.1 ประกอบอาชีพ 

        (1) รับราชการ 4 4 

 (2) ท างานรัฐวิสาหกิจ 

 (3) ภาคอุตสาหกรรม 26 50 76 

 (4) ภาคการเกษตร 23 6 29 

 (5) การประมง 

 (6) ค้าขาย ธุรกิจ 4 19 23 

 (7) งานบริการ 1 3 4 

 (8) รับจ้างทั่วไป 64 68 132 

รวม ประกอบอาชีพ 118 150 268 

 2.2 บวชในศาสนา 

 2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 13 14 27 

 2.4 อ่ืน ๆ 1 3 4 

รวม 2.1 + 2.2 + 2.4 132 167 299 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สพม.5 
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 แผนผังการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ศึกษาธิการ
จังหวัด 

สพม. 5 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการ 

จัดการศึกษามัธยมศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายด้านการศึกษา 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
           ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี ้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
 ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่

ความเป็นพลเมืองที่ดี 
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
 ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน
 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาครู  
 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
 บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
 ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง

การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น 
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา

6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
 พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ

ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน 
 ส่งเสริมใหป้ระชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน
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7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา 
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้

8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

        แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการ
พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และ
ด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพ่ือ
เป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 

แผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้  คือ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 
✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ 

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ 

สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 

ของผู้เรียน สถานศึกษา 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 

ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

  พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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 เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

            นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย ์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี  

ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ 
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

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

     นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดไว้ 5 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
นโยบายที่ 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบายส านักงานศึกษาธิการภาค 2 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อบูรณาการ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่
3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์  
1. หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ส าคัญไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลส าคัญในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย 
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

การบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถานศึกษา 
3. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานราชการและ

การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
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      ส่วนที่ 3 

การศึกษาสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที ่4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่างทอง 
ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 64 โรงเรียน  มีนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น 49,582 คน  ในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มาร่วมในการวางแผนจัดท าการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

จาก SWOT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. โครงสร้างองค์กรสายงานบังคับบัญชามีความชัดเจน
2. เขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการด าเนินงานที่มีความเข้มแข็ง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่

และแบ่งสายงานบังคับบัญชาชัดเจนมีความคล่องตัวในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. การกระจายอ านาจไปสู่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

สหวิทยาเขต และ ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
4. มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่

สามารถช่วยการจัดการเรียนรู้ และระบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
6. ครูมีความรู้ความสามารถสอนตรงตามวิชาเอก
7. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน
8. มีนโยบาย 3 H และค่านิยมในการท างานที่ชัดเจน และมีระบบนิเทศ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 
9. มีกระบวนการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข้งและมีประสิทธิภาพ
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการศึกษา 

2. ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบงาน
3. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก
4. สถานศึกษาท างานวิจัยน้อยมาก และน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและ

การบริหารการศึกษาน้อย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
6. นักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะและความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูด การคิด

วิเคราะห์ และการสื่อสาร

 โอกาส (Opportunities) 

1. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เป็นเครื่องมือกลไกในการ
บริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนได้ชัดเจนมากข้ึน 

2. นโยบายรัฐมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับ 6 ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่เป็นสาระส าคัญในการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

3. นโยบายรัฐให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจของการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

4. สภาพพ้ืนที่เป็นสังคมเกษตร สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย และมีประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา     
ได้อย่างหลากหลาย ตามเนื้อหาหลักสูตร 

 อุปสรรค (Threats) 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา และเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง
มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีขาดความต่อเนื่อง

2. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
3. เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social

Network ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
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4. การเพ่ิมหน่วยงานทางการศึกษาท าให้ภารกิจมีความซ้ าซ้อน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ขาดประสิทธิภาพ 

5. การประสานและการส่งเสริมการจัดการศึกษาขาดการบูรณาการ ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของแต่ละระดับ

6. เด็กกลุ่มวัยเรียนมีปัญหาด้าน  IQ  และ EQ ต่ ากว่ามาตรฐานสากล

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาที่มี 

ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ควรเร่งด าเนินการ 

ด้านความคิดเห็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและจุดเน้นตามช่วงวัยทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ        
ในศตวรรษที่ 21 การเข้าถึงโอกาสจัดการศึกษาของผู้เรียนให้ทั่วถึง การจัดกิจกรรมที่กระทบเวลาเรียน ลดภาระ
งานครู คืนครูให้นักเรียนและตรงตามสาระการเรียนรู้ ส่วนการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
ค่อนข้างมีความพร้อมในด้านนโยบายและมีโครงสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้านข้อเสนอแนะ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ที่หลากลาย
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การเรียนการสอน และทดแทนการขาดอัตราก าลังครู  ครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะหน้าที่เพื่อลดภาระงานนอกเหนือจากงานสอน 

 สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนภาษาท่ีสองเพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรมีแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
แตกต่างกัน ตามบริบทของแต่ละสถานที่มา เช่นบางโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าเรียน
เป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าโรงเรียนอ่ืน ๆ ดังนั้น  การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เท่ากันเป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก   

 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะในการด าเนินชีวิต 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

q 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การศึกษามีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน SDGs 
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก –  ดีเยี่ยม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. เพ่ือให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
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5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบได้
7. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ และมีความพึงพอใจผลการจัดการศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

“มีจิตมุ่งบริการ  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์  ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม” 

S : Service Mind   =  มีจิตมุ่งบริการ 
T : Team Work    =  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ 
I  : Integrity       =  ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรยีนดัง (High Quality Students : HQS) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดค านวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง
และท่องอาขยานได้ตามเกณฑ์ระดับช่วงชั้น

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ
6. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย
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7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่

8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน
9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับ

ขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป  (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน

PISA

จุดเน้นที่ 2   ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน

1.1  มีความสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทาง
       การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1.2  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก 
       School Based Management (SBM) อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
1.3  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A1 ของมาตรฐาน CEFR 
1.4  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร สื่อสารและการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
       ผ่านระบบ Digital Technology          
1.5  นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. ครูผู้สอนทุกคน

2.1  มีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2.2  ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
2.3  มีงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

2.4  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A 1 ส าหรับครูทั่วไป

       และ B 2 ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 

2.5  ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.6  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่านระบบ 

        Digital Technology 

 2.7  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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จุดเน้นที่ 3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 
    สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้าน 

1. สร้างจิตส านึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และอัตราการออกกลางคันลดลง

3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป

4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่

6. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning)

7. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ บันได 5 ขั้น (IS : Independent

Study)

8. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต)
11. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการด าเนินงาน
12. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
13. สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
14. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม

และ สาธารณชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี และมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ในศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงาน / งบประมาณ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ความส าเร็จตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง และใช้แผนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ การด าเนินการ
พิจารณา ในรูปของคณะกรรมการ โดยก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการในกรอบวงเงิน 5,897,630 บาท 
(ห้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. งบตามภาระงานและเพิ่มกลยุทธ์ จ านวน      3,397,630   บาท 

2. งบริหารจัดการ (งบพื้นฐาน) จ านวน      2,500,000   บาท 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน     520,400  บาท 
- ค่าจ้างลูกจ้าง จ านวน  1,509,600  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน    420,000  บาท 
- กรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน จ านวน      50,000  บาท 

 รวมทั้งสิ้น  (1)  +  (2)  จ านวน    5,897,630   บาท 
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สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กลยุทธ์ สพม. 5 จ านวนโครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1  11  โครงการ 919,080 

กลยุทธ์ที่ 2   8  โครงการ 150,150

กลยุทธ์ที่ 3   1  โครงการ 10,000

กลยุทธ์ที่ 4  4  โครงการ 778,150

กลยุทธ์ที่ 5 14  โครงการ 4,040,250

5 กลยุทธ์ 38 โครงการ 5,897,630 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 

ที ่ โครงการ 
นโยบาย 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน หน้า 

1 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบอินเดีย (เวทคณิต) 2 อิทธิฤทธ์,   
แคทรียา /ศน. 

40,000 40-43 

2 
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นเลิศทางวิชาการ 

2 นันทพร/ศน. 80,000 44-49 

3 
พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 
ท าดีถวายในหลวง” 

2 
ธงชัย, สุนทรี / 

ศน. 
40,000 50-54 

4 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 2 รุ่งนภา / สจ.    25,000 55-58 

5 
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 รุ่งนภา / สจ.  280,000 59-63 

6 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สูก่ารพัฒนาที่ยังยืน SDGs 2, 3 หัทยา/ศน.    68,500 64-70 

7 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่คุณลักษณะ  
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 

2, 3 หัทยา/ศน.  130,580 71-81 

8 
การเสริมสร้างความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และ
ทักษะการเขียนข้อสอบที่สอดคล้องกับการทดสอบนานาชาติ 

2 
อิทธิฤทธ์, 

แคทรียา /ศน. 
120,000 82-85 

9 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สู่การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education) 

2 
ภิญโญ,หัทยา, 
นันทพร/ ศน. 

   60,000 86-92 

10 
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 
ประชุมพร ,

สุพิชญา/ ศน. 
   75,000 93-98 

* 
11 

พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

2 รุ่งนภา / สจ. 
99-
104 

รวม 11 โครงการ 919,080 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
    ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ นโยบาย 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน หน้า 

12 
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4 วัญชุรี / แผน   44,100 105-108 

13 
ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

4 ริญดา/ สจ.   14,250 109-112 

14 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และลดอัตราออกกลางคัน 4 ริญดา/ สจ.   49,500 113-117 

15 
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับ 
Digital Technology 

4 
ศรัณย์ฤทธิ์ / 

ไอซีที 
  42,300 118-121 

16* ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 กมลชนก/สจ. 122-125 
* 

17
ก ากับติดตามการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4 กมลชนก/สจ. 126-128 

* 
18 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4 กมลชนก/สจ. 129-132 

19* เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน 4 กมลชนก/สจ. 133-136 

รวม 8 โครงการ 150,150 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs 

ที ่ โครงการ นโยบาย 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน หน้า 

20 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 รุ่งนภา / สจ.  10,000  137-140 
รวม 1 โครงการ 10,000 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ นโยบาย 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน หน้า 

21 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 3 กัลยา /บุคคล   150,000 141-147 

22 
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 ญาณิศา,    

พรรณทิพา/ บุคคล 
    50,000 148-152 

23 ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวโุส ประจ าปี 2562 3 อรุณ,ีญาณิศา 
/ บุคคล    91,250 153-156 

24 
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

3 อรุณ,ีญาณิศา
/ บุคคล 

  286,900 157-164 

รวม 4 โครงการ 1,438,750 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ นโยบาย 
สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน หน้า 

25 
บริหารปัจจัยพื้นฐานและส่งเสริมความสะดวกการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5 
อ านวยการ/

การเงิน 
2,500,000 165-168 

26 

พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (ก.ต.ป.น.) 

5 
 แคทรียา,  
ชิวาภรณ์ / 

ศน. 
  120,000 169-174 

27 
การขับเคลื่อนนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 
อุไรภรณ์ /

แผน 
    80,000 175-180 

28 
ติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และรองรับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

5 
ขนิษฐา /

แผน 
    60,250 181-186 

29 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน) 

5 
กิตญดา /

ไอซีที 
    55,000 187-191 

30 ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 5 
สุนทร,ีธงชัย /

ศน. 
    60,000 192-198 

31 
การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 
พิสมัย / 
ตสน. 

    80,000 199-208 

32 การนิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ 5 จตุพร / ศน.   630,000 209-213 

33 การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 จตุพร / ศน.   115,000 214-217 

34 
ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

5 
บุณยนุช /

อก. 
  200,000 218-222 

35 เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์ 5 บุณยนุช /อก.     50,000 223-227 

36 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5 

5 
ประชุมพร / 

ศน. 
    90,000 228-232 

37* กิจกรรม 5 ส. จิตอาสาพัฒนา สพม.5 ท าดีด้วยหัวใจ 5 บุณยนุช/อก. 233-237 

38* ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ 5 บุณยนุช/อก. 238-247 

รวม 
14 

โครงการ 
4,040,250 

รวมงบประมาณทั้งหมด 5,897,630 

หมายเหตุ * คือ ไม่ใช้เงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

รายละเอียด 

กิจกรรม/โครงการ 
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบอินเดีย (เวทคณิต)    
สนองนโยบาย  
           นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
           จุดเน้น สพม.5   ข้อที่  1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน 
                                 นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5  จึงเล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทั้งเขตเป็นส าคัญแต่จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการประเมิน PISA ในด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา พบว่า  ผลการทดสอบและการประเมินยังอยู่ในระดับที่ไม่
น่าพึงพอใจ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นเป้าประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนได้
ด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  กระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษา
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาและพัฒนา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)   ซึ่งเป็นนโยบาย
ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสน
หลักล้านภายในเวลาไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู” และได้มอบนโยบายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติที่ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี  ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ และกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ในการน าไปจัดการเรียนรู้ โดยบางส่วนได้น าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึกนักเรียนท า
โครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   และเป็นปัจจัยในการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ
โดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบอินเดีย
(เวทคณิต)นี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียน โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
           2. สามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ    
            ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1  คนและคณะท างาน วิทยากร/วิทยากรกลุ่ม  
จ านวนทั้งสิ้น  70  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบอินเดีย (เวทคณิต)            
      3.2  ด้านคุณภาพ 
         ครูผู้เข้ารับการประชุมเข้าใจการใช้เวทคณิตแบบอินเดียและสามารถน าเทคนิคการคิดเลขไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และมีผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการน าเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           
4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการน าเทคนิค 

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา 
พฤศจิกายน61– มกราคม 62   

1.1 แจ้งก าหนดการ พฤศจิกายน 61  
1.2 ด าเนินการประชุมปฏิบัติการฯ ธันวาคม 61-มกราคม 62  

 
 
5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.การประชุมปฏิบัติการ 
ขยายผลการน าเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) ไปใช้
ในสถานศึกษา 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

น.ส.แคทรียาและ
นายอิทธิฤทธิ ์

 

นางนันทพร 
         มั่นทัพ

ผอ.กลุม่นเิทศฯ 
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6. งบประมาณ  
 งบประมาณโครงการ...... 40,000......บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการน าเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  ชั่วโมงละ  600 บาท 
จ านวน  6  ชั่วโมง  

3,600 
 

 
 

 
 

3,600 
 

2. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(150 บาท x 70 คน x 1 ครั้ง) 

 
 

10,500 
 

 10,500 
 

3. ค่าวัสดุประกอบการจัดประชุม   2,850 2,850 
4. ค่าเอกสารประกอบการประชุมประมาณ 200  
หนา้ และเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 70  ชุด ชุดละ 115  บาท 

 
8,050 

 
8,050 

5. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงวิทยากรและ
คณะท างาน 10  คน 

10,000  
 

10,000 

6. ค่าสถานทีก่ารประชุมวันละ 5,000 บาท 1 วัน  5,000  5,000 
รวมทั้งสิ้น 13,600 23,550 2,850 40,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
             1. การเข้ารับการประชุมไม่มาตามก าหนด 
             2. การไม่ได้รับความร่วมมือในการน าไปใช้ในสถานศึกษา 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยก ากับติดตาม 
             2. การวางระบบการนิเทศ  ติดตาม 
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. จ านวนครูที่เข้ารับการประชุม 
2. การน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- การแจงนับ 
- การแจงนับ 
 

- แบบลงเวลา 
- แผนนิเทศติดตาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีผลงานที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ / แก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ และได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น   
 
 
               ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
       (นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน)               (นางนันทพร  มั่นทัพ) 
               ศึกษานิเทศก์                                  ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                          (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
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2.  โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

     และเป็นเลิศทางวิชาการ 

สนองนโยบาย  
  นโยบาย สพฐ.   ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 

                    ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
                                       ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

           ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียนนักเรียนดัง  
                              ข้อที่ 2 ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5  

ผู้รับผิดชอบ นางนันทพร  มั่นทัพ  

ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2562 - กันยายน 2562  

 

1. หลักการและเหตุผล 

           การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนโดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักใน
สถาบัน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้  และมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองกลยุทธ์สพฐ.เรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ น าไป    
สู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัด   
 

           จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 5 เห็นความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู  ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาประชากรในวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
แข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ  
    2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู นักเรียนและโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จส่งผลงานเข้าประกวดระดับ สพฐ. “รับโล่วันภาษาไทยแห่งชาติ” 

 

3. เป้าหมาย 

        3.1 ด้านปริมาณ    
              ผู้บริหาร ครูและนักเรียน จ านวน 64 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด 
ระดับเขตและระดับประเทศ 
 

        3.2 ด้านคุณภาพ   
              1.ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศ“วันภาษาไทยแห่งชาติ” 
              2. สถานศึกษาในสังกัดมีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ
ส่งผลงานเข้าประกวดระดับ สพฐ. 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
   กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด (ศูนย์ภาษาไทย4จังหวัด)   
                   1.1 ประชุมประธานศูนย์ภาษาไทยและเลขาศูนย์ภาษาไทย 4 จังหวัด ชี้แจงการด าเนินงานของศูนย์
ภาษาไทย ในปีการศึกษา2562  
                   1.2 จัดสรรให้ศูนย์ภาษาไทย 4 จังหวัด ศูนย์ละ 10,000 บาท เพื่อจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับ
จังหวัด คัดเลือกตัวแทนที่ได้อันดับที่ 1 มาแขง่ขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศและ
คัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือรับโล่รางวัลเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  
   กิจกรรมท่ี 3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศ      
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5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับจังหวัด      
(ศูนย์ภาษาไทย 4 จังหวัด)   
     1.1 ประชุมประธานศูนย์
ภาษาไทยและเลขาศูนย์
ภาษาไทย 4 จังหวัด   
     1.2 จัดสรรให้ศูนย์
ภาษาไทย  4 จังหวัด ศูนย์ละ 
10,000 บาท เพื่อจัดแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด 
คัดเลือกตัวแทนที่ได้อันดับที่ 1 
มาแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

             
นางนันทพร  

มั่นทัพ 
และคณะ 

 
นาย    
ธวัช  
แซ่ฮ่ า 

กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ไปแข่งขันระดับประเทศ   
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่ 
     2.2 ค่าใช้จ่ายคัดเลือก
โรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยที่
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือรับโล่
รางวัลเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา2562 
     2.3 ค่าวัสดุ ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

           
 

  
นางนันทพร  

มั่นทัพ 
และคณะ 

 
นาย    
ธวัช  
แซ่ฮ่ า 



[ 47 ] 
 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 3  
     3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
     3.2 สรุปรายงานโครงการฯ 

             
นางนันทพร  

มั่นทัพ 
และคณะ 

 
นาย    
ธวัช  
แซ่ฮ่ า 

 

6. งบประมาณ จ านวน  80,000 บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด  
(ศูนย์ภาษาไทย 4 จังหวัด สิงหบ์ุรี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง )   
     1.1 ประชุมประธานศูนย์ภาษาไทยและเลขาศนูย์ภาษาไทย 4 
จังหวัด จ านวน 10 คน   
          - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม        
จ านวน 10 คน (150 บาท x 10 คน)  
     1.2 จัดสรรให้ศูนย์ภาษาไทย 4 จังหวดั ศนูยล์ะ 10,000 บาท เพื่อ
จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดบัจังหวัด คัดเลือกตัวแทนทีไ่ด้อันดับ
ที่ 1 มาแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  
 
 
 

1,500 
 

40,000 

  
 
 
 

1,500 
 

40,000 

รวม  41,500  41,500 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ   
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่  
         - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการ นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม จ านวน 140 คน             
(150 บาท x 140 คน)   
        - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบระดับเขตฯ จ านวน 30 คน 
ๆ ละ 400 บาท (30 คน x 400 บาท)  
     2.2 ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อรับโล่
รางวัลเนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา2562  
(3 คน x 500บาท) 
 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 
  

 1,500 
 
 

 

 
 
 
  

21,000 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

21,000 
 

12,000 
 
 

 1,500 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      2.3 ค่าวัสดุ ใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดบั เขตพื้นที่
การศึกษา รวมเงิน 4,000 บาท   

   4,000 

รวม 13,500 21,000 4,000 38,500 
กิจกรรมที่ 3  
     3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับ
จังหวัดและระดบัประเทศ (งบนเิทศ) 

     3.2 จัดท าเอกสารรายงานโครงการฯ 

    

รวม     
รวมทั้งสิ้น 13,500 62,500 4,000 80,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานแข่งขันในระดับจังหวัดล่าช้า ท าให้เกิดผลกระทบกับการแข่งขันระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา  
  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ศูนย์ภาษาไทยทั้ง 4 จังหวดั ควรวางแผนการด าเนินงานให้ทันตามก าหนดเวลา     

     2. ศูนย์ภาษาไทยเชิญครูภาษาไทยหรือหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยมาประชุมวางแผนร่วมกัน 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ภาษาไทยและนักเรียนสังกัด   
สพม.5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับประเทศ 
2. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
ด้านพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ 

 
- สังเกตการณเ์ข้าร่วมกิจกรรม 
- การสอบถาม  
- การสัมภาษณ์  

 
- แบบสรุปผลการด าเนินงาน   
- การสัมภาษณ์  
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ  
2. โรงเรียนมผีลงานเชิงประจักษ์
ในด้านพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ
แบบอย่างได้ 

 
- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
- การสอบถาม  
- การสัมภาษณ์  

 
- แบบสรุปผลการด าเนินงาน   
- การสัมภาษณ์  

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศทุกกิจกรรม  
   2. โรงเรียนในสังกัด สพม.5 เป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
  
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางนันทพร  มั่นทัพ) 

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางนันทพร  มั่นทัพ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

( นายธวัช  แซ่ฮ่ า ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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3. โครงการ  พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”           
 สนองนโยบาย  
           นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           กลยุทธ์ สพม.5  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
           จุดเน้น สพม.5  ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
ผู้รับผิดชอบ นายธงชัย  ศรีทา 
                                 น.ส.สุนทรี จันทร์ส าราญ                                           
ระยะเวลาด าเนินการ       ตลุาคม 2561– กันยายน  2562 

 
1.  หลักการและเหตุผล  

         โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมแบบ
เชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นที่เลือกท าโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและ
ความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียร
พยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องท างานจริงไม่น้อยกว่า 2 เดือน) ใน
ลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริม
การบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ 
ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง      

       ดังนั้นโครงงานคุณธรรม จึงเป็น WIN-WIN SITUATION กล่าวคือ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและทุกฝ่ายก็ได้รับ
ประโยชน์สุขร่วมกันทั้งหมด กล่าวคือ ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชนได้รับการพิจารณาและแก้ไข เด็กและ
เยาวชนได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะซึมซับและเรียนรู้คุณธรรมความดีงามต่างๆ ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ เด็กและ
เยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดเชิงระบบ คิดประเมินค่า ฯลฯ 
ผ่านการท าโครงงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์    เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะการท างานจริง การท างานเป็น
ระบบ ความรับผิดชอบต่องาน และได้รับการฝึกทักษะทางสังคม ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ใน
ระยะเวลายาวนานพอสมควร   และเมื่อโครงงานนั้นๆ ได้มีการขยายผลไปถึงการแก้ปัญหาในครอบครัว วัด ชุมชน 
พ่อแม่ผู้ปกครอง พระสงฆ์ และคนในชุมชนก็จะได้รับอานิสงส์แห่งประโยชน์สุขนั้นด้วย ผู้บริหารและคณะครู
อาจารย์ก็จะเบาใจสบายใจไม่ต้องกังวลเครียดกับปัญหาที่สั่งสมไว้มากมายโดยไม่มีการแก้ไข  แต่ปัญหาเหล่านั้น
กลับแปรเปลี่ยนเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าชื่นชมแทน  นอกจากนี้ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และศึกษานิเทศก์ 
ยังสามารถน าข้อมูลและผลจากการท าโครงงานคุณธรรมมาท าการวิจัยให้เป็นผลงานที่มีคุณค่า  ได้อย่างมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์แท้จริงได้อีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”ให้มีคุณภาพ 
           2. เพื่อจัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ    
           1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ให้มี
คุณภาพ จ านวน 10 โรงเรียน 
           2. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  130 คน 
           2. โรงเรียนจัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
จ านวน 10  โรงเรียน และเป็นตัวแทนเข้าค่ายระดับภูมิภาค 1 โรงเรียน 
      3.2  ด้านคุณภาพ 
         1. คร ูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”ให้มีคุณภาพ  
           2. โรงเรียนจัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 
 

ประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะกรรมการและ
คัดเลือกโครงงานฯ  

ตุลาคม 2561 
–  

กันยาย 2562 

 

2 กิจกรรมการจัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

3 รายงานผลการด าเนินงาน 
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5. แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชาสัมพันธ์/แต่งตั้ง
คณะท างาน/ประชุม
คณะกรรมการและคัดเลือก
โครงงานฯ 

            น.ส.สุนทร ี
จันทร์ส าราญ 
นายธงชัย ศรี

ทา 
และคณะ 

นางนันท
พร มั่นทัพ 

2. กิจกรรมการจัดเวทีประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรต ิ
“เยาวชนไทย ท าดี ถวาย          
ในหลวง” 

            น.ส.สุนทร ี
จันทร์ส าราญ 
นายธงชัย ศรี

ทา 
และคณะ 

นางนันท
พร มั่นทัพ 

3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

            น.ส.สุนทร ี
จันทร์ส าราญ 
นายธงชัย ศรี

ทา 
และคณะ 

นางนันท
พร มั่นทัพ 

 
6. งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท   
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและคัดเลือก
โครงงานฯ 
รอบคัดเลือก 
-  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คณะกรรมการ (13 คน x150 บาท) 
-  คณะกรรมการตัดสินนอกสังกัด(1,000บาทx3คน) 
-  คณะกรรมการตัดสินในสังกัด (500บาทx10คน) 

 
 
 
 
 

3,000 
5,000 

 
 
 

1,950 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,950 
 

         3,000 
5,000 

รวม 8,000 1,950  9,950 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 
รอบตัดสิน 
-  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10 โรงๆ ละ 6 คน และกรรมการ(73คนx150บาท) 
-  คณะกรรมการตัดสินนอกสังกัด(1,000บาทx3คน) 
-  คณะกรรมการตัดสินในสังกัด(500บาท x 10คน) 
-  โล่และเกียติบัตร 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าวัสดุ 
-  ค่าสถานที่ 

 
 
 
 
 

3,000 
5,000 

 
 
 
 

10,950 
 
 

2,000 
1,000 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,100 

 
 
 
 

10,950 
3,000 
5,000 
2,000 
1,000 
3,100 
3,000 

รวม 8,000 16,950 3,100 28,050 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน 
-  ค่าเอกสาร 

  
2,000 

 
 

 
2,000 

รวม  2,000  2,000 
รวมทั้งสิ้น 16,000 20,900 3,100 40,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. การที่โครงการต้องด าเนินการให้ทันกรอบเวลาที่จ ากัด 
 2. การที่ต้องก ากับและควบคุมโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 
 3. ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ด าเนินโครงการให้ทันกรอบเวลาที่จ ากัด 
 2. ต้องก ากับและควบคุมโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 
 3. ด าเนินงานให้เหมาะสมกับความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถพัฒนาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”
ให้มีคุณภาพ 

- การจัดกิจกรรมประกวด 
- การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
- แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
   2. โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงาน จัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานโรงเรียนคุณธรรม   
 
                ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
              (นายธงชัย  ศรีทา)                         (นางนันทพร  มั่นทัพ) 
           ศึกษานิเทศกช์ านาญการ                     ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                     
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
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4.  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
สนองนโยบาย  
             นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                  กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล                   
                    จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1 ด้านนักเรียน  
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ              นางรุ่งนภา  กลับทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ

สภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิ ถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา  ด าเนินชีวิต             

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                  เพ่ือให้ส่งเสริมองฺค์กรนักเรียนหรือคณะกรรมการสภานักเรียน ในการผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทย

สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมได้

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาสังคมส่วนรวม อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและการสืบทอดความ

เป็นไทยตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสภา

นักเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
         2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนการ              
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
นักเรียน 
         2.3 เพ่ือแต่งตั้งสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
                 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานขอแงแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 12 เล่ม 
จ านวน 64 โรงเรียน  

3.2 ด้านคุณภาพ   
       คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ

เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม น าเอาหลักการจัดการบ้านเมือง และ
สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นอย่างดี 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการขออนุมัติ ตุลาคม 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสาร Best Practice  มกราคม  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก Best 

Practice ของแต่ละโรงเรียน 
มีนาคม – เมษายน 2562 รุ่งนภา  กลับทอง 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
 
 
5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

 ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.จัดท าโครงการขออนุมัติ             รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตินันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่ง
เอกสาร Best Practice 

            รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตินันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

3.จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก Best 
Practice ของแต่ละโรงเรียน 

            รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตินันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

4. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตินันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 
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6. งบประมาณ จ านวน 25,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
       

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก Best Practice 
    -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน 
      (20 คน x 150 x 1 บาท) 

 3,000  3,000 

2.   ค่าวัสดุในการด าเนินงาน   22,000 22,000 
3. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
   - จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

    

รวมทั้งสิ้น  3,000 22,000 25,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนน้อยเกินไป 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเห็นความส าคัญของในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเข้มแข็ง              
และยั่งยืน 
 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         9.1 คณะกรรมการสภานักเรียนทุกโรงเรียนสามารถด าเนินงานสภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
         9.2 คณะกรรมการสภานักเรียน สามารถส่งเสริม สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนได้รับการฝึกพัฒนาความรู้ ทักษะ และเกิดความภูมิใจในตนเองกับการด าเนินงานสภานักเรียน นักเรียนมี
ความเชื่อมั่น 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางรุ่งนภา  กลับทอง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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5.  โครงการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยี 
     ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สนองนโยบาย  
           นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
            จุดเน้น สพม.5   ข้อที่  1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ               นางรุ่งนภา  กลับทอง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

                 ส านักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทย           
หันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอัน
เป็นรากฐานส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ                  
ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จยองการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  โดยการจัด
งาน ฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการขจัดการแข่งขัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่
เปลี่ยนไปทุกปี 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในฐานะเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงสร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใช้ความรู้ ความสามารถ    
ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ก าหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางด้านศิลปหัตถกรรม ศิลปะการแสดง 

และทักษะด้านอาชีพ 

     2.2 เพ่ือจัดเวทีให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เข้าร่วมแข่งขัน และ

คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
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3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
                  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 
                  3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดงานงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน 4 จังหวัด 5 ศูนย์การแข่งขัน ได้แก่ 
                           -  จังหวัดชัยนาท   ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
                           -  จังหวัดสิงห์บุรี   ณ โรงเรียนสิงหบ์ุรี 
                           -  จังหวัดอ่างทอง  ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
                           -  จังหวัดลพบุรี  จุดที่ 1  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย                    
                                                จุดที่ 2  ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

3.2 ด้านคุณภาพ  
       ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ   
  

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าโครงการขออนุมัติ ตุลาคม 2561 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

2 ประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทาง                     
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ตุลาคม 2561 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

3 ประชุมคณะกรรมการแต่ละศูนย์การจัดการแข่งขัน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในงานการจัดงานมหกรรมนักเรียน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตุลาคม –  
พฤศจิกายน 2561 

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ศูนย์การจัดการแข่งขัน 
   5 ศูนย์ 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2561 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ศูนย์การจัดการแข่งขัน  5 ศูนย์ 

5 จัดงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การจัดการแข่งขัน 5 ศูนย์ 
 

6 เข้าร่วมงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ และเทคโนโลยี ธันวาคม 2561 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัด สพม.5 
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ของนักเรียนครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

7 จัดท าสรุปรายงานผล มกราคม 2561 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- ศูนย์การจัดการแข่งขัน   5 ศูนย์ 

 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้       

รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เ.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติ             รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

2. ประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน           

            รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

3. ประชุมคณะกรรมการแต่ละศูนย์การ
จัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
งานการจัดงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ 68  
ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ             รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

5. จัดงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

6. เข้าร่วมงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์

7. จัดท าสรุปรายงานผล             รุ่งนภา   
กลับทอง 

ผอ.ฐิตินันท ์
สุวรรณหงษ ์
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6. งบประมาณ จ านวน  280,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
     

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การ
จัดการแข่งขัน 5 ศูนย์ ๆ ละ 50,000 บาท  
 (5 ศูนย์ x 50,000 บาท  = 250,000) 

- 250,000 - 250,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานมหกรรม ฯ                    
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จนถึงระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ของ สพม.5   
    - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ค่าจัดท าเอกสาร 

- 30,000 - 30,000 

รวมทั้งสิ้น - 280,000 - 280,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. พ้ืนที่การบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มี 4 จังหวัด ท าให้การ
ประสานงานหรือด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
                2. การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันน้อย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. จัดให้มีการจัดการแข่งขัน 5 ศูนย์ เพื่อให้สะดวกในการเดินทางของการจัดงาน   

     2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากกว่านี้ 
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการ
อย่างหลากหลาย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5          
จัดกิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผลงาน
ทางการศึกษาให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชน 

1. การสังเกต 
2. การรายงานผล 
 

เอกสารรายงานผล 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ  
    9.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความสามารถที่เกิดเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค ได้น าเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
 

 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางรุ่งนภา  กลับทอง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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6.  โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs 
สนองนโยบาย  
  นโยบาย สพฐ.   ข้อที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
          กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
       จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่  1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง  
                              ข้อที่  2 ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร     
2. นางนันทพร  มั่นทัพ    
3. น.ส.ประชุมพร ปานเพ็ชร   
4. นางชิวาภรณ์  รัตนศีล      
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 1  เดือนธันวาคม   2561   31  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)  ก าหนดแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030)  การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ภายใต้กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพโดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน กับสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2562  มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนา
สถานศึกษาในการน าศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการในสังกัด อย่าง
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน
ให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้ความส าคัญและ
เชื่อมั่นว่าถ้าก าหนดให้สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็น
วิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดท าหลักสูตรและการจัดการ
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เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มีโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามตาม
กลยุทธ์/จุดเน้นนโยบายการน้อมน าแนวทางศาสตร์พระราชา และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา สามารถผ่านการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมินในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  64 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2556 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปี 2561 จ านวน 31  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  
48.43  และม ีโ ร ง เ ร ียนที ่เ ป ็นศ ูนย ์ก าร เ ร ียนรู ้ต ามหล ักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอ เพ ีย ง  ร ะด ับ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.68  ที่มีการน้อมน าหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงหลักคิด  สามห่วง สองเงื่อนไข น าสู่สี่มิติ ด้วยการถอด
บทเรียน วิเคราะห์  และสรุปองค์ความรู ้ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  เพ่ือเป็นแนวทางน าไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายและขยายผลองค์ความรู้ ทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21  ไปปรับประยุกต์ใช้ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการทางการศึกษา
(ทุนมนุษย์) อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และต่อเนื่องได้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
(สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและ ชัยนาท)   จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs
ขึ้น  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) และต่อยอดเป็น
วิทยากร ขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์  
             2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2  เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
 2.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง  ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ิมขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 
จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) 
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3. เป้าหมาย  
        3.1   ด้านปริมาณ 

     1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
   2) สถานศึกษา ร้อยละ 100 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
      3) สถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 60 ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ิมขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) 
3.2  ด้านคุณภาพ 

    1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
 2) สถานศึกษา น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชา 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ในระดับมาก 
    3) สถานศึกษาพอเพียง ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ิมข้ึนปีละอย่างน้อย 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) เพ่ิมมากข้ึน 
 

4 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking)  
สู่ทักษะการการวางแผนทางธุรกิจ  ( Business Model 
Canvas) ผ่านกระบวนการ (PLC) 

ธ.ค. 61-ม.ค. 62  

2. กิจกรรมที่ 2  อบรมปฏิบัติการ จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การศาสตร์พระราชา กับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals) (โรงเรียนต้นแบบ กับ โรงเรียนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของพอเพียง) 

เม.ย. 62-พ.ค.62  
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 ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
3. กิจกรรมที่ 3 ประเมินและยกย่องสถานศึกษาพอเพียง ให้

เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” 

มิ.ย.62- ก.ค. 62  

4. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ 

มิ.ย. 62- ส.ค. 62  

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
(Design Thinking)  สู่ทักษะ
การการวางแผนทางธุรกิจ       
( Business Model Canvas) 
ผ่านกระบวนการ (PLC) 

            นางหัทยา 
เข็มเพ็ชร 

และคณะ 

นางนันทพร  
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 2  อบรมปฏิบัติการ 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การศาสตร์พระราชา กับ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals) 
(โรงเรียนต้นแบบ กับ โรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของพอเพียง) 

            นางหัทยา 
เข็มเพ็ชร 

และคณะ 

นางนันทพร  
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินและยก
ย่องสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น 
“สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
และ “ศูนย์การเรียนรู้ฯ” 

            นางหัทยา 
เข็มเพ็ชร 

และคณะ 

นางนันทพร  
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ 

            นางหัทยา 
เข็มเพ็ชร 

และคณะ 

นางนันทพร  
มั่นทัพ 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  68,500. บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking) ด้วย Design Thinking  
สู่ทักษะการการวางแผนทางธุรกิจ ( Business 
Model Canvas) ผ่านกระบวนการ (PLC) 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  (5x600x2)                  
1.2 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(70x150x1) 
1.3 ค่าสถานที่จัดประชุม 
1.4 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

(6,000) 
 
 
 
 

6,000 
 
 

(18,500) 
 
 
 
 
 
 

10,500 
3,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,500.- 
 
 
 
 

6,000 
 

10,500 
3,000 
5,000 

กิจกรรมที่ 2  อบรมปฏิบัติการ จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา กับเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร(5x600x2) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70x150x1) 
2.3 ค่าสถานที่จัดประชุม 
2.4 ค่าวัสดุ 

(6,000) 
 
 

6,000 

(13,500) 
 
 
 
 

10,500 
3,000 

 

(9,500) 
 
 
 
 
 
 

9,500 

(29,000) 
 
 

6,000 
 

10,500 
3,000 
9,500 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”  
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
     (10x120x5) 
3.2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะกรรมการฯ) 

 (15,000) 
 
 
 

6,000 
9,000 

 
 
 
 
 

(15,000) 
 
 
 

6,000 
9,000 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
4.1 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลง (นิเทศและรองรับ
การประเมินศูนย์ฯ) 

 
 
 
 

-  
 
 
 

- 

รวมงบประมาณ 12,000 47,000 9,500 68,500.- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. วิทยากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนธุรกิจ (BMC)  
และ Global goals (SDGs)  และการเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) บูรณาการ
เชื่อมโยงศาสตร์พระราชา และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมีจ านวนจ ากัด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการสับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนา 
และต่อยอดองค์ความรู้ สู่ทักษะอาชีพและการวางแผนทางธุรกิจ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.ประสานงานกับวิทยากรหลัก หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น มลูนิธิสถิรคุณ/ ติดต่อล่วงหน้าเป็นเวลานาน 
และ ก าหนดกิจกรรม หรือ จัดท าข้อตกลงให้ชัดเจน 
               2. ประสานงานวิทยากรกับ สพฐ. เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรแกนน า สพฐ.  และ ข้อมูล
วิทยากรจากองค์กรภายนอก  
 
8. ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย   

  ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
เชิงปริมาณ 
       8.1 บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชา 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        8.2 สถานศึกษาร้อยละ 100 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนที่ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาท่ียังยืน (SDGs) 
        8.3 สถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 60 ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ มี “ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 จังหวัด 
ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) 

 
การประเมิน 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 
 
 

การประเมิน 
 

 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
       1) บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับมาก 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
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  ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
        2)  สถานศึกษา น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาท่ียังยืน (SDGs) 
เพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับมาก 
        3) สถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 60 ในสังกัด พัฒนาเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ มี “ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 แห่ง (ครอบคลุม 4 จังหวัด 
ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท) 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 
 
 

การประเมิน 
 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 

แบบประเมิน 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) จดักิจกรรมการเรียนรู้
โครงการพระราชด าริ ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นแบบอย่างและ
เผยแพร่ทั้งในและนอกสังกัด 
        2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชัดเจนและ
ถูกต้อง เป็นวิถีในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน และวางแผนการด าเนินชีวิต  
       3. มี “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     
ที่สร้างความยั่งยืนในการด ารงชีวิต เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดและ 
ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางนันทพร  มั่นทัพ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
 
 
 

 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายธวัช   แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
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7.  โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  

สนองนโยบาย  
   นโยบาย สพฐ. ข้อที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                         3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
           กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
         จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่  1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง  
                                               2  ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ชื่อ ผู้รับผิดชอบ 
1. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร     
2. นางนันทพร  มั่นทัพ    
3. นายภิญโญ   จูสี     

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   1 พฤศจิกายน  2561  -  20  สิงหาคม   2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
           แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) ก่อให้เกิด ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการ
พัฒนาสมรรถนะส าคัญ และทักษะที่จ าเป็น  คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  
           การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21  ส าหรับสถานศึกษาทุกแห่งในปัจจุบัน จึงต้องมุ่งเน้น
ทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิ โดยเน้นการพัฒนาที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมไทย 12 ประการ 
มาเป็นกรอบความคิด ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องเน้น ทักษะการเรียนรู้



[ 72 ] 
 

และนวัตกรรม หรือ 3R  ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 
และ  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

ด้วยเหตุนี้  จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จะต้องเร่ง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของครูด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) 
จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของ
นักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับ
ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ 
ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทาง
เทคโนโลยี ความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  อีกท้ังยึด
ตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs,2030)  โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก 
(optimism) ที่มีท้ังความส าเร็จและมีความสุข  และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ที่จะพัฒนาการเรียนรู้
เพ่ืออนาคต เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งจัน โดยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน สู่คุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ   

2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง Active Learning  ด้วยกระบวนการ Coaching  และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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2.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.4. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง Active Learning กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. สถานศึกษาร้อยละ 100  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 

2. สถานศึกษาร้อยละ 100  มีแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรม 
ปฏิบัติจริง  Active Learning และด้วยวิธีการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการ Coaching   

3. ครแูกนน าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning กับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษา มี และ ใช้หลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

2.  สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมปฏิบัติ Active 
Learning ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทีม่ีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
          3. ครูแกนน ามีความรู้ และ ทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เน้นทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีงานวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning กับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและ นิเทศ ติดตามผลการ

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

พ.ย. 2561  

2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าชุดฝึกอบรมส าหรับพัฒนา
วิทยากรแกนน าในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  Active Learning ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

พ.ย.-ธ.ค. 61  

3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรแกนน าในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง  Active 
Learning ด้วยกระบวนการ Coaching  และ PLC 

ก.พ.62-เม.ย.62 
 

 

4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูแกนน า ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)  เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

เม.ย 62-พ.ค.62 
 

 

5 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การสังเกตการณ์สอน และ 
ประเมินผล การน าชุดฝึกอบรม Active Learning สู่การปฏิบัติ          
ในชั้นเรียน 

เม.ย.62-ก.ค.62  

6 กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice (BP) 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เน้นทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง  Active Learning ด้วยกระบวนการ Coaching  
และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ก.ค. 62  
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5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 1  ประชุม   
เชิงปฏิบัติการ การวิจัย
และนิเทศ ติดตามผลการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฯ 
 

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดท าคู่มือ 
Active Learning อบรม
ส าหรับพัฒนาวิทยากรแกน
น าในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เน้นทักษะการคิด
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง  
Active Learning  

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 3 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนา
วิทยากรแกนน าในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ทักษะการคิดผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง  Active 
Learning  ด้วย
กระบวนการ Coaching & 
PLC 

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 4 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู
แกนน า ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 17 Goals  เน้น

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 
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กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การ
สังเกตการณ์สอน และ 
ประเมินผล การน าคู่มือ 
Active Learning สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 6 การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best 
Practice (BP) สอดคล้อง
กับเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
เน้นทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และ การจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ทักษะการคิดผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง  Active 
Learning ด้วย
กระบวนการ Coaching  
และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 

            นางหัทยา  
เข็มเพ็ชร 
และ คณะ 

นางนันทพร 
มั่นทัพ 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  130,580.-บาท  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายถัวจ่าย ของโครงการ ปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562) รายละเอียดดังนี้ : 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การวิจัย
และนิเทศ ติดตามผลการใช้หลกัสูตร
สถานศึกษา ฯ 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน  2  วัน 
(6x600x2) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง-เครื่องดื่ม 
(70x150x2) 
1.3 ค่าที่พัก วิทยากร 2 คืนๆละ 600บาท  
1.4 ค่าวัสด ุ

(7,200) 
 
 

7,200 
 
 
 
 

(22,200) 
 
 
 
 
 

21,000 
1,200 

 

(9,500) 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 

(38,900) 
 
 

7,200 
 
 

21,000 
1,200 
9,500 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏบิัติการ 
จัดท าคู่มือ Active Learning อบรมส าหรับ
พัฒนาวิทยากรแกนน าในการจดั
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  Active Learning 2.1 
ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12x150x2) 
2.3 ค่าที่พัก (600x3 ห้อง) 
2.4 ค่าจัดจ้างท าเอกสารคู่มือ 
 

 
 
 
 
 

(23,400) 
 
 
 
 
 

3,600 
1,800 

18,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23,400) 
 
 
 
 
 

3,600 
1,800 

18,000 

กิจกรรมที่ 3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาวิทยากรแกนน าในการจดั
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  Active Learning  ด้วย
กระบวนการ Coaching & PLC 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรและวทิยากรพี่เลี้ยง 
(5x600x3 ชม)  
3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม  (40x150x2) 
3.3 ค่าที่พัก (600x2 ห้อง) 
3.4 ค่าห้องประชุม 

(9,000) 
 
 
 
 
 

9,000 

(17,200) 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
1,200 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(26,200) 
 
 
 
 
 

9,000 
 

12,000 
1,200 
4,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาครูแกนน า ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูส้อดคล้องกับเป้าหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 17 Goals  เน้น
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
      (10x600x2 ชม)  
4.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม  (70x150x1) 
4.3 ค่าที่พัก (600x2 ห้อง) 
4.4 ค่าห้องประชุม 
4.5 ค่าวัสดสุ านักงาน 

(12,000) 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

(14,700) 
 
 
 
 
 
 
 

10,500 
1,200 
3,000 

(9,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

(35,700) 
 
 
 
 
 

12,000 
 

10,500 
1,200 
3,000 
9,000 

กิจกรรมที่ 5  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
สังเกตการณ์สอน และ ประเมินผล การน า
คู่มือ Active Learning สู่การปฏิบัติในชัน้
เรียน 
(งบประมาณจากโครงการนิเทศ สพม.5) 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 - 

กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Best Practice (BP) ส าหรับผู้เรียนที่
มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)  เน้นทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  Active Learning ด้วย
กระบวนการ Coaching  และ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   6,380.- 

รวมทั้งสิ้น 28,200 83,880 18,500 130,580.- 
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 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  ครูและผู้รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตร ขาดความชัดเจน  
เพราะโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง  

2. วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทีส่อด
รับกับแนวการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ค่อนข้างจะมีจ านวนน้อย และช่วงเวลาที่จะมา
เป็นวิทยากรให้กับเขตพ้ืนที่ ค่อนข้างจ ากัดมาก  

3. เนื้อหาองค์ความรู้ ด้านกระบวนการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในแต่ละเรื่อง
ที่จะจัดท าเป็นเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครูที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญ 

 4. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SDGs  และ Coaching  มีจ านวนจ ากัด อาจท าให้การพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดล่าช้ากว่าก าหนดการ หรือ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. เตรียมข้อมูล และประสานงานกับ สพฐ. เพื่อขอความอนุเคราะห์แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  , Globalgoal 17 เป้าหมายโลก (SDGs), Coaching 

2 สพฐ.มีการเตรียมทีมวิทยากร ให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจจะลักษณะเป็นทีมหรือเป็นชุดๆ 
3.  มีการพัฒนาวิทยากรแกนน าของสพฐ.ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือช่วยเหลือส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาที่ขาดผู้เชี่ยวชาญ 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

เชิงปริมาณ(Output) 
1. สถานศึกษาร้อยละ 60 มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายฯ 
     2. สถานศึกษาร้อยละ 100  มีแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้น้นทักษะการคดิผา่นกิจกรรมปฏิบตัิจริง  Active 
Learning และด้วยวิธีการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ Coaching   
      3. ครูแกนน าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการจดัการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Globalgoal 17 เป้าหมายโลก (SDGs) มีทักษะที่จ าเป็นใน

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์
การประเมิน 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์
การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
แบบประเมิน 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

ศตวรรษที่ 21 
      4. สพม.5 มีงานวิจัยการพัฒนาหลักสตูร และการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรูเ้น้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง Active Learning กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
 

 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

  เชิงคุณภาพ  (Outcomes) 
1. สถานศึกษาร้อยละ 60 มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
     2. สถานศึกษาร้อยละ 100  มีแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้น้นทักษะการคดิผา่นกิจกรรมปฏิบตัิจริง  Active 
Learning และด้วยวิธีการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ Coaching  มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก 
      3. ครูแกนน าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการจดัการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Globalgoal 17 เป้าหมายโลก (SDGs) มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
      4. สพม.5 มีงานวิจัยการพัฒนาหลักสตูร และการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรูเ้น้นทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง Active Learning กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

 
การสอบถาม 
 การสัมภาษณ ์

 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์
การประเมิน 

 
 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
แบบประเมิน 

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ดีและมีคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ 

9.2 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรม Active 
Learning และด้วยวิธีการที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ Coaching  และ 
PLC 

9.3 ครูผู้สอน มีความรู้และทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
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(Differentiated  Instruction) สอดคล้องกับเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน Globalgoal 17 เป้าหมาย
โลก (SDGs) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   
          9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีงานวิจัยรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 

 
(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางนันทพร  มั่นทัพ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายธวัช   แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
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8.  โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และทักษะการเขียนข้อสอบ 
    ที่สอดคล้องกับการทดสอบนานาชาติ 
สนองนโยบาย  
           นโยบาย สพฐ.   ข้อที ่2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
           จุดเน้น สพม.5  ข้อที่  1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน  
                                 และคณะศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแนวนโยบายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษา

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มได้รับความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาและในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ( Active Learning) ในด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและครูเป็นผู้น าผลการ
ประเมินนั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างเต็ม
ศักยภาพโดยสถานศึกษาคอยจัดหาบริการข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมแก่ครูและนักเรียน
เพ่ือให้ทันต่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน 

งานวัดผลประเมินผลการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเขียนข้อสอบที่
สอดคล้องกับการทดสอบนานาชาติเพ่ือตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
2.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา การสร้างข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ และนานาชาติ และสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละจังหวัด 
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3.  เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ    
            3.1.1 จ านวนครูที่ เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 80 มีผลการประเมินมโนทัศน์ด้านการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษา และการสร้างข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ในระดับดี  

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีเครือข่ายครูด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  
    3.2  ด้านคุณภาพ 

3.1.1 ครูทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา การสร้างข้อสอบตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีการขับเลื่อนเครือข่ายครูด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 
4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรม การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ครูที่บรรจุใหม่ 
มกราคม 62  

1.1 แจ้งก าหนดการ/ประชุมคณะท างาน/เครือข่ายวัดผล มกราคม 62  
1.2 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มกราคม-กุมภาพันธ์ 62  

 
5. แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้ 

รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการ
วัดและประเมินผล
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ให้ครูที่บรรจุใหม่ 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นายอิทธิฤทธิ ์
พงษ์ปิยะรัตน ์
และนางสาว

แคทรียา 

นางนันทพร 
มั่นทัพ      
ผอ.กลุม่นเิทศฯ 
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6. งบประมาณ  
 งบประมาณโครงการ   120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
   การประชุมคณะท างาน เครือข่าย 4 จังหวัด 
   จ านวน 30 คน (150 บาท X 30 คน) 

4,500 - - 4,500 

2.ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงวิทยากร/ 
   คณะวิทยากร/คณะท างาน ๓๐ คน 

- 20,000 - 20,000 

3.ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย 
   4 จังหวัด จ านวน 30 คน (30คนx50บาท) 

- 1,500 - 1,500 

4.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
   การประชุมปฏิบัติการ 2 จุด (อ่างทอง, ลพบุรี) 
   จ านวน 300 คน (150 บาท X 300 คน) 

45,000 - - 45,000 

5.ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 
   ปฏิบัติการ จ านวน 300 คน (300คนx70บาท) 

 21,000 - 21,000 

6.ค่าตอบแทนการใช้ห้องประชุม จ านวน 2 จุดจัด 
   จุดจัดละ 5,000 บาท 

10,000 - - 10,000 

7.ค่าวัสดุประกอบการด าเนินงานโครงการ - - 12,000 12,000 
8.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร แบบประเมิน/ รายงาน 
  การด าเนินงานโครงการ 

6,000   6,000 

รวมทั้งสิ้น 65,500 42,500 12,000 120,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
             1. การเข้ารับการประชุมไม่มาตามก าหนด 
             2. ภารกิจอ่ืนเข้ามาแทรกท าให้การท างานไม่เป็นไปตามปฏิทิน 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยก ากับติดตาม 
             2. พยายามจัดตารางการปฏิบัติงานให้ยืดหยุ่น 
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. จ านวนครูที่เข้ารับการประชุม 
2. พัฒนาการความรู้ที่ครูได้รับจาก
การประชุม 

- การแจงนับ 
- การประเมินตนเองด้านความรู้ 

- แบบลงเวลา 
- แบบประเมินตนเอง 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ครูที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
          2. สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลที่ได้จากการประชุมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
           
 
 
               ผู้เสนอโครงการ        ผู้เห็นชอบโครงการ 

              
            (นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์)               (นางนันทพร  มั่นทัพ) 
             ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ   

            ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
                             (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
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9.  โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    สู่การศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education)    
สนองนโยบาย     
                     นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
               กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 
                     จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่  1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง  
                                                2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ             ใหม่                  ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายภิญโญ   จูสี  นางหัถยา  เข็มเพชร  และนางนันทพร  มั่นทัพ 

ระยะเวลาด าเนินการ        มีนาคม  -  พฤษภาคม  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า  รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดท าฐานข้อมูลความ
ต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพ้ืนที่ของจังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้
ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มี
การบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ โดยที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 การศึกษาคือเครื่องมือส าคัญที่สุดในการสร้างศักยภาพของชาติ คณะกรรมมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ศึกษาหาแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยได้ก าหนด

ประเด็นปฏิรูปด้านการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคนไทยให้มีวินัยเด่น เป็นงาน ชาญวิชา นั่นคือมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย มี

ความรู้ และทักษะที่จะประกอบสัมมาชีพได้ และมีความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดที่จะพัฒนาศักยภาพของ
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ประเทศให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้น าไประดับนานาชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์บน

พ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ได้  

            ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างคนไทยให้เป็น
คนดี มีวินัย รักความเป็นไทยภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดและมีความรับผิดชอบ ต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา
แห่งชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สู่การศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)   เพ่ือพัฒนาครู
ให้สามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21  
ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
         2. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จัดท าสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
             3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

3. เป้าหมาย 
              3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                       1. ผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จ านวน  64  โรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในการท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ท าตามสมรรถนะส าคัญ 5 ประการตามความต้องการของผู้เรียนและ
พ้ืนที่ 
                      2. ผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จ านวน  64  โรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าสื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
                      3. ผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จ านวน  64  โรงเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
              3.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                       1. ผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการ
มีงานท าในศตวรรษท่ี 21 ตามสมรรถนะส าคัญ 5 ประการตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  ร้อยละ 100    
                       2. ผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าสื่อและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ร้อยละ 100 
                       3. ผู้บริหาร ครู  ในสังกัด สพม.5  สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
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4. กิจกรรมด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 ตามสมรรถนะส าคัญ 

5 ประการเป็นรายบุคคล      
                 1.1  ประชุมวิทยากรแกนน าในการด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
                 1.2  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21  
ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ ให้กับผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จ านวน  
64  โรงเรียน 
                 1.3  อบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ให้กับผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.5  จ านวน  64  โรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
                 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
                 2.2 นิเทศ ติดตามการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม 
 ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท า  
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมี งาน
ท าในศตวรรษที่ 21 ตาม สมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการเป็นรายบุคคล      

            นายภิญโญ จูส ี นางนันทพร มั่นทัพ 

1.1 ประชุมวทิยากรแกนน าในการ
ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมี  งาน
ท าในศตวรรษที่ 21 ตามสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ เป็นรายบุคคล 

            นายภิญโญ จูส ี นางนันทพร มั่นทัพ 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ 
มีงานท าในศตวรรษที่ 21  ตาม
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการตาม
ความต้องการของผู้เรียนและพืน้ที่  
ให้กับผู้บริหาร ครู ในสังกัด  

            นายภิญโญ จูส ี นางนันทพร มั่นทัพ 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม 
 ต.

ค. 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.พ

. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.3  อบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ 
การจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
ให้กับผู้บริหาร ครู  ในสังกัด  

            นายภิญโญ จูสี นางนันทพร มั่นทัพ 

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

            นายภิญโญ จูสี นางนันทพร มั่นทัพ 

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

            นายภิญโญ จูสี นางนันทพร มั่นทัพ 

2.2 นิเทศ ติดตามการวิจัยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

            นายภิญโญ จูส ี นางนันทพร มั่นทัพ 

 
6. งบประมาณ  จ านวน   60,000    บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

รายการ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21   ตามสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการเป็นรายบุคคล   
1.1 ประชุมวิทยากรแกนน าในการด าเนินการจัดท าคู่มือ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 
ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ  ตามความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที่ จ านวน 30 คน 
      - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        จ านวน 30 คน    (150 บาท  x  30 คน) 
1.2 จัดท าคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 ตามสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4,500 
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ตามความต้องการของ ผู้เรียนและพ้ืนที่ ให้กับผู้บริหาร ครู ในสังกัด 
สพม.5  จ านวน 80  เล่ม   เลม่ละ 50 บาท  (50 บาท  x  80 เล่ม) 
1.3  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมี 
งานท าในศตวรรษที่ 21 ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ ให้กับผู้บริหาร ครู  ในสังกัด  
      - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        จ านวน  80 คน    (150 บาท  x  80 คน) 
1.4  อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดท าสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ให้กับ
ผู้บริหาร ครู ในสังกัด 
     - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       จ านวน  80 คน    (150 บาท  x  80 คน) 
1.5  ค่าตอบแทนวิทยากร (วิทยากรภายนอก) จ านวน 2 คน 
      4,200 บาท  X 2 คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 

 
4,000 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

12,000 

 
4,000 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

12,000 
 

8,400 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 8,400 32,500  40,900 

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้บริหาร 
ครู ในสังกัด สพม.5   
     - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       จ านวน  80 คน    (150 บาท  x  80 คน) 
2.2 นิเทศ ติดตามการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.3 ค่าวัสดุใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      - ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม    
      - ค่าวัสดุ    

  
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

5,000 
2,100 

 รวมเงินกิจกรรมที่ 2   17,000 2,100 19,100 

รวมทั้งสิ้น 8,400 49,500 2,100 60,000 
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7. วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. สถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
                         ในศตวรรษที่ 21 ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  
                     2. ขาดการจัดระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ ในการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
                         เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                    1. นโยบายการบริหารและการจัดการสร้างองค์ความรู้การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและแผนบูรณาการ   
  2. จัดระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศ ในการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม .5  ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท า
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 
ตามสมรรถนะส าคัญ  5 ประการตามความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

1. การตรวจสอบหน่วย 
    การเรียนรู้/แผนการจัด 
    การเรียนรู้ 
2. การสังเกต/สัมภาษณ์ 
3. การรายงานตนเอง 
4. การนิเทศติดตาม  

1.แบบตรวจสอบ 
2.แบบสังเกตการณ์ 
   จัดการเรียนรู้ 
3.แบบรายงานตนเอง 
4.แบบนิเทศติดตาม 
 

ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถท าสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 

1.การสังเกต/สัมภาษณ์ 
2.การรายงานตนเอง 

1.แบบบันทึกภาคสนาม 
2.แบบรายงานตนเอง 

ร้อยละ100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

- วิจัยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
  แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ 
  ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- การนิเทศติดตาม  

แบบนิเทศติดตาม 
แบบตรวจสอบ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      9.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าตาม 
            สมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ตามความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่     
      9.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
            เพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      9.3 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าวิจัยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
            เพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
                 (นายภิญโญ   จูสี)                                               (นางนันทพร   มั่นทัพ )  
               ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

     

               
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

                                                                                          (นายธวัช  แซ่ฮ่ า ) 
                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 



[ 93 ] 
 
10.  โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนองนโยบาย   
  นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล 

                    ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
                                        ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

           ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง  
                              ข้อที่ 2 ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผู้รับผิดชอบ  น.ส. ประชุมพร  ปานเพชร       น.ส. สุพิชญา  พันธ์ฉนวน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีความรู้             ความเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทั้งประเทศมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม  เพ่ือเป็นการ
ขยายผลการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทางไกลให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
          จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง

เกิดขึ้น  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการท างานตามแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
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ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้สื่อ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทันโลกทันเหตุการณ์ 

มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สามารถอยู่ในสังคม

ปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข  

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า Digital Technology มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างฐานความรู้ (Knowledge-Base Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี (ICT Literacy) สร้างให้เดก็ยุคใหม่ก้าว
ทันโลก และสามารถใช้ชวีิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การนิเทศและการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 

3. เป้าหมาย  
          3.1 ด้านปริมาณ 
                ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
          3.2 ด้านคุณภาพ 
                3.2.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Digital Platform 
       3.2.2 นักเรียนมีทักษะการใชเ้ทคโนโลย ี(ICT Literacy) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนผ่าน Digital Platform เพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูม ิ
         3.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน         
การสอน การนิเทศและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมทบทวน ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาครูตามโครงการ 

ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ย. 61 -
เม.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร  
และคณะ 

2 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผ่าน Digital Platform 

พ.ย. 61 -
เม.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร  
และคณะ 

3 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

พ.ย. 61 -
เม.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร  
และคณะ 

4 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร  
และคณะ 

 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 
1.ประชุมทบทวน ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาครูตามโครงการ 
ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

            น.ส. 
ประชุมพร  
และคณะ 

นายชูเกียรติ/ 
นางนันทพร 

2.ประชุมพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอนการได้
น า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพผ่าน Digital 
Platform 

            น.ส. 
ประชุมพร  
และคณะ 

นายชูเกียรติ/ 
นางนันทพร 
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6. งบประมาณ จ านวน  75,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)       

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ 
โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะท างาน (10 คน x  150 บาท x 1 วัน) 
- ค่าถ่ายเอกสารในการประชุม 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1,500 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,500 

 
 
 

1,500 
 

1,000 
2,500 

 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะท างาน จ านวน 300 คน (300คน x 150บาท x1วัน) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานที่ประชุม 1 วัน 
- ค่าวิทยากร 1 วัน  

 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 

45,000 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,600 
 

 
 
 

45,000 
 

5,600 
5,000 
14,400 

รวมทั้งสิ้น 14,400 52,500 8,100 75,000 
 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
          1. กิจกรรมแทรกซ้อนตามระยะเวลา ที่เป็นงานนโยบายอ่ืนและต้องปฏิบัติตามก าหนด 
               2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     1. สร้างความเข้าใจ และยืดหยุ่น          
               2. ท าความเข้าใจกับทีมงานที่เก่ียวข้อง 
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8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษาในสังกัด 
มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วย DLTV และการ
จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT : Distance learning information technology)  
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถประยุกต์ใช้ระบบ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จ านวน 64 โรงเรียน 
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบนิเทศ 
- แบบรายงานวิจัย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. โรงเรียนปลายทางมีสื่อ อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวางแผน นิเทศ ติดตาม บริหารจัดการ และสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
สื่อ DLIT ในระบบ Online และ Offline 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (DLIT : Distance learning information 
technology) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ครู มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถประยุกต์ใช้ระบบการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยสื่อ DLIT ในระบบ Online และ Offline 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ผ่าน Digital Platform  
           3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
           4. สถานศึกษามีการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            ผู้เสนอโครงการ 
 
    
 
     (น.ส.ประชุมพร  ปานเพชร) 
          ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

                  (นางนันทพร  มั่นทัพ) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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11. โครงการ การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
     ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สนองนโยบาย 
                นโยบาย สพฐ.  ข้อที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
               กลยุทธ์ สพม.5  ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               จุดเน้น สพม.5  ข้อที่ 1  ด้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       นางรุ่งนภา  กลับทอง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – มิถุนายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนพัฒนา
สมรรถนะครู และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ              
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  จึงได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก  และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากเวทีการแข่งขันทางวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ เป็นสื่อกลางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน     
การสอนด้วยการพัฒนาเนื้อหา สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย
ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่เวทีโลก 
          2.2 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 



[ 100 ] 
 

          2.3 เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
เท่ามาตรฐานสากล 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
          3.2 ด้านคุณภาพ 
                นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน และจ านวนนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้เข้ารอบสองในระดับประเทศ 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ รอบแรก  ระดับนานาชาติ 

1 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
2 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พฤศจิกายน -  ธันวาคม 

2561 
รุ่งนภา  กลับทอง 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 19 ธันวาคม 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
5 ด าเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก 13 มกราคม  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
6 ประกาศผลการแข่งขัน และน าเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ มกราคม  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
 แข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ   
7 รายงานผลการแข่งขันรอบแรก มกราคม  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
กิจกรรมที่ 2 การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ รอบสอง  ระดับประเทศ 

1  บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ กุมภาพันธ์  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
 ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ   
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ กุมภาพันธ์  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
 รอบสอง ระดับประเทศ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 รับแบบทดสอบที่ใช้ในการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ มีนาคม  2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
 ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ   
4 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง มีนาคม 2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
 ระดับประเทศ   
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

ผู้ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

2. ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน             รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

3. รับสมัครนักเรยีนเข้าสอบ 
แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้า 
สอบแข่งขัน 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

6. ด าเนินการจดัสอบแข่งขันทาง 
วิชาการ รอบแรก 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

7. ประกาศผลการแข่งขัน และ 
น าเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

แข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ               
8. รายงานผลการแข่งขันรอบแรก             รุ่งนภา  ผอ.ฐิตนิันท์  

/บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนเข้า    
สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง 

            กลับทอง สุวรรณ์หงษ์ 

รอบสอง ระดับประเทศ               
9.ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ 
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ  
นานาชาติรอบสอง ระดับประเทศ 
 
 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

ผู้ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

10. รับแบบทดสอบที่ใช้ในการ 
จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

ระดับนานาชาติ รอบสอง    
ระดับประเทศ 

              

11. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ รอบสอง  
ระดับประเทศ 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

12. สรุป และรายงานผลการ   
ด าเนินงาน 

            รุ่งนภา  
กลับทอง 

ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

 
6. งบประมาณ  จ านวน  76,500 บาท   พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  - ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ – 
 

รายการ 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสอบ  (60 คน x 150 บาท) 

 9,000  9,000 

- ค่าจ้างจัดท าเอกสารแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  6,000  6,000 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่เข้าสอบ 
 (1,000 คน  x 25 บาท) 

 25,000  25,000 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบ ตรวจข้อสอบ 18,000   18,000 
  ประมวลผลการสอบ และจัดส่งข้อสอบ 
  (60 คน x 300 บาท) 

    

- ค่าเช่าบริการสถานที่  2,000  2,000 
- ค่าวัสดุด าเนินการ   3,500 3,500 
กิจกรรมที่ 2 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
  (20 คน x 300 บาท) 
 

6,000   6,000 
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รายการ 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม นักเรียนที่เข้าสอบ 
 (200 คน x 25 บาท) 

 5,000  5,000 

- ค่าเช่าบริการสถานที่  2,000  2,000 
รวมทั้งสิ้น 24,000 49,000 3,500 76,500 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ครูผู้รับผิดชอบยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันมากเท่าที่ควร 
          2. การเดินทางของนักเรียนและครูมายังสนามสอบเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ 
 

           แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
          2. ก าชับ ควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
- ร้อยละ 30 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่สมัครเข้าสอบแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และได้รับเกียรติ
บัตรรางวัลและเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
-  จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าสอบแข่งขันในรอบสอง 
ระดับประเทศ ได้เข้าค่ายวิชาการ และได้เป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีโลก 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกให้ก้าวสู่
ความเป็นสากล  

1. ท าแบบทดสอบ 
2. การสังเกต 
3. การมอบเกียรติบัตร 
4. การจัดล าดับคะแนน 

- แบบทดสอบ 
- เกียรติบัตรรางวัล 
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 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
     9.2 ได้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางรุ่งนภา  กลับทอง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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12.  โครงการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

สนองนโยบาย  

 น  โยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                                              และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  
                                              ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
                                             และมีคุณภาพ 
 จุดเน้น สพม. 5 จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ นางวัญชุรี ธูปบูชากร และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน โดยปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์  
 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีมาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และโรงเรียนในสังกัด ต้องเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ความจ าเป็น   
ขาดแคลน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

2. วัตถุประสงค์   
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอของบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ความจ าเป็นขาดแคลน 
 2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตรงกับความต้องการจ าเป็น สามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน  
  



[ 106 ] 
 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ   
      1. ทุกโรงเรียนจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามแนวทางและข้อก าหนดของ สพฐ. 

       2. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการ และใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2 ด้านคุณภาพ   
     1. ค าของบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามความจ าเป็นขาดแคลน  
     2. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

  

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขอตั้งงบประมาณและแนวทางการด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปรวบรวมเอกสารค าของและข้อมูลการขอตั้งงบประมาณ 
4.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3 สรุปจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขอ
ตั้งงบประมาณและแนว
ทางการด าเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            วัญชุรี  
  ธูปบูชากร 
และคณะ 

อุสา  
  กลับหอม 

2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            วัญชุรี  
  ธูปบูชากร 
และคณะ 

อุสา  
  กลับหอม 

3. บันทึกสรุปเรียบเรียงค าขอ
ตั้งงบประมาณ รายงาน
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            วัญชุรี  
  ธูปบูชากร 
และคณะ 

อุสา  
  กลับหอม 

 



[ 107 ] 
 

6. งบประมาณ จ านวน  44,100 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขอตั้งงบประมาณและแนวทาง 
การด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

0 0 0 0 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าขอตั้งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง และซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน 

0  
 

0 

0 0 

- อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม 
และคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม  
(70 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

0  
 

21,000 

0  
 

21,000 
- ค่าวิทยากร (6 ชม. x 600 คน x 2 วัน) 7,200 0 0 7,200 
- วัสดุในการด าเนินการ 0 0 2,500 2,500 
- ค่าจ้างส าเนาเอกสารประกอบการประชุม  

(130 ชุด x 30 บาท) 
0  

3,900 
0  

3,900 
รวม 7,200 24,900 2,500 34,600 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

0 0 0 0 

- อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
(25 คน x 150 บาท) 

0  
3,750 

0  
3,750 

- วัสดุในการด าเนินการ 0 0 2,500 2,500 
- ค่าจ้างส าเนาเอกสารประกอบการประชุม(25ชุดx50บาท) 0 1,250  1,250 

รวม  5,000 2,500 7,500 
3. บันทึกค าขอตั้งงบประมาณ จัดค าขอตั้งงบประมาณเสนอ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
0 0 0 0 

- วัสดุในการด าเนินการ 0 0 2,000 2,000 
รวม   2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น 7,200 37,400 9,500 44,100 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 โรงเรียนขาดการบริหารจัดการข้อมูลด้านอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน   
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของข้อมูลอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน ในการ
ขอตั้งงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ค าขอตั้งงบประมาณของ
โรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมาตรฐาน 

การเสนอขอตั้งงบประมาณ ค าขอตั้งงบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบลงทุน 

การเสนอขอตั้งงบประมาณ ผลการจัดสรรงบประมาณ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สามารถด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางวัญชุรี  ธูปบูชากร) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวอุสา  กลับหอม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
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13.  โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา                             

      (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

สนองนโยบาย  
   นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน            
                                                 และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา  
                     กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
                                                  ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
                      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ     นางริญดา   สุวรรณอ่อน  และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

      นักเรียนที่เป็น “คนด”ี และกระท าความดีให้กับสังคม มีความมุ่งม่ันในการท าตนให้เป็นประโยชน์ 

แก่สังคม หากได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนเก่ง” จะท าให้ได้ทั้ง”คนดีและคนเก่ง” การส่งเสริมและพัฒนา “คนดี” 
ต้องด าเนินการทั้งระบบเพ่ือให้ได้คนดี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาด้วยการน าเอาผลงานของ การกระท าความดี 
มาเป็นองค์ประกอบหลัก ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพ่ือเป็นการสร้างและกระจายโอกาสให้ “เด็กด”ี โดยไม่ต้อง
สอบแข่งขัน 
 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
          2.1 เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระท าความดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สพม เขต 5 จ านวน 64 โรงเรียน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

                2. นักเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

1 เสนอโครงการฯ / วางแผนการด าเนินงาน 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
3 แต่งตั้ง/ ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
5 จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ก ากับติดตาม และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1.เสนอโครงการฯ / วาง
แผนการด าเนินงาน 

            
นางริญดา 
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ             นางริญดา  
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

3.แต่งตั้ง/ ประชุม
คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 

            นางริญดา  
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

4.ประชุมพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 

            นางริญดา  
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

5.จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ ก ากับติดตาม และ
สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ 
 

            นางริญดา  
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 
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6. งบประมาณ จ านวน   14,250  บาท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เสนอโครงการฯ / วางแผนการด าเนินงาน     
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ     
3. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม                      
   (25 คน x 150 บาท x 1วัน) 

  
   
  3,750 

  
  

  3,750 
4. คัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ (25 คน X 300 บาท X 1 วัน) 

 
7,500 

 
   

 
 

 
 7,500 

5. ค่าเช่าสถานที่         3,000   3,000 
6. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ก ากับติดตาม และ
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

  
 

 

รวมทั้งสิ้น    7,500 3,750     3,000 14,250 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอาจเลือกไม่ตรงความต้องการสาขาท่ีตนเองชอบ 
      2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

      นักเรียนควรตั้งเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น      
 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
-นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดย
ไม่ต้องสอบแข่งขัน 

การรายงาน แบบรายงาน 
 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ
โอกาสเพ่ิมข้ึนอย่างมีคุณภาพ 

การรายงาน แบบรายงาน 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1. นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดย                            
ไม่ต้องสอบแข่งขัน 
            2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสเพ่ิมขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
            3. มีนักเรียนที่กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์มากขึ้น 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

(นางริญดา   สุวรรณอ่อน) 
ต าแหน่ง.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นางธวัช   แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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14.  โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และลดอัตราออกกลางคัน 

สนองนโยบาย  
    นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                                 และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา                   
                    กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม   

                                                  ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
                 จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ       นางริญดา  สุวรรณอ่อน และคณะ 

ระยะเวลาด้าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 17 “ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ”  ซึ่งการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลักสามประการคือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของ  คนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จึงได้ก าหนดให้มีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนประจ าจังหวัด 
จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งรัดการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นการดูแลให้
เด็กและเยาวชน ในวัยเรียนได้เรียนต่ออย่างทั่วถึง 12 ปี เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์  
          2.1  เพ่ือเกณฑ์เด็กในวัยเรียนภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
ได้เรียนต่อ 
          2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัดในเขตบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้เรียนต่อและเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
     รณรงค์ใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการฯ ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาทุกคน 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
      เพ่ือให้เด็กในเกณฑ์ภาคบังคับมีสิทธิเข้าเรียนครบทุกคน 

 
4. กิจกรรมและวิธีด้าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
1. แต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบชั้น ป. 6 

ทุกสังกัด และนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 ทุกสังกัด 
2. จัดท าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพ่ือวางแผนการรับนักเรียน 

และขอความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสรุปผลการรับนักเรียน 
    4.  ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับผู้น าชุมชน/อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน 
จัดกิจกรรม Open House,งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย,ป้ายประชาสัมพันธ์,แนะแนวการศึกษาต่อ 
ประชุมผู้ปกครองฯลฯ 

5. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
1.  แต่งตั้งคณะท างานระดับเขต
พื้นที่ ระดบัโรงเรียน และจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ จบ ชัน้    
ป. 6 , ม. 3 ทุกสังกัด จัดท า
แผนการรับนักเรียน 

            นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

2. จัดท าแผนการรับนักเรียน         
ปีการศึกษา 2562 

            นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียน,ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนเพื่อวางแผนการรับ
นักเรียน และพิจารณาเห็นชอบ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 

 
  

 
 

          นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

4. ประสานความร่วมมือโรงเรียน
ร่วมกับชุมชน รณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมสนับสนนุ
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วย
สื่อที่หลากหลาย 

            นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

5. โรงเรียนรายงานผลการรับ
นักเรียน 

            นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 

6. สรุปรายงานผลการรับนักเรียน   
ต่อ กศจ./สพฐ. 

            นางริญดา
สุวรรณอ่อน 

นางฐิตินันท์ 
สุวรรณหงษ์ 
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6. งบประมาณ จ านวน   49,500  บาท  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค้าชี แจงในการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
1.  แต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพื้นที่ ระดบัโรงเรียน และจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ทุกสังกัด จัดท า
แผนการรับนักเรียน 

- - - - 

2. จัดท าแผนการรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2562          
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน  ประชุมคณะกรรมการ
การรับนักเรียน จ านวน 4 จังหวัดๆ ละ 20 คน 
จ านวน 4 ครั้ง   
 คร้ังที่ 1 วางแผนการรับนักเรียนและพิจารณาเห็นชอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562          
คร้ังที่ 2  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ทั้ง 4 จังหวัด 
ปีการศึกษา 2562 
- ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 150 บาท 
x 4 วัน) 

  
 
 
 
 
 

48,000 

  
 
 
 
 
 

 48,000 

4.ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชน รณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วย
สื่อที่หลากหลาย   
- ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 6 ป้าย 

 
 
 

 
 
 

  1,500 

 
 
 
 

 
 
 

   1,500 

5. โรงเรียนรายงานผลการรับนกัเรียน     
6. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อ กศจ./สพฐ.     

รวมทั งสิ น  49,500  49,500 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      1.  โอกาสที่ได้รับการศึกษาของประชากรในวัยเรียนไม่ทั่วถึง 
      2.  นักเรียนที่ออกกลางคัน สาเหตุ ตั้งครรภ์ ขาดเรียน ติด 0 ร มส ฐานะยากจน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าเรียนมีพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด  ให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดสรร 
เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง         
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2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่นในเรื่องการติดตามนักเรียนให้กลับเข้าเรียน หรือให้เรียน กศน. ที ่
ใกล้บ้าน  นักเรียนตั้งครรภ์มีระบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่ท้องให้เรียนจบพร้อมรุ่น  ติดตามนักเรียน
ที่มีกลุ่มเสี่ยงการเรียนบ่อย ส าหรับนักเรียนที่ติด 0 ร มส จะมีการจัดนักเรียนเข้าค่ายติววิชาที่ไม่ผ่าน  แล้วให้สอบจน
ผ่านได้เข้าไปเรียนในชั้นต่อไป 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1 การรายงาน แบบรายงาน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 

การรายงาน แบบรายงาน 

3.อัตราการออกกลางคันลดลง กรรมการ แบบรายงาน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
    9.2 นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/เทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 
    9.3 นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 
 
 

  
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางริญดา   สุวรรณอ่อน) 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 (นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นางธวัช   แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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15.  โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับ Digital Technology 
สนองนโยบาย  
  นโยบาย สพฐ. ข้อที่  4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                                       ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
                                       ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
       จุดเนน้ สพม. 5 ข้อที่  3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)  
 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้รับผิดชอบ นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา 
ระยะเวลาด้าเนินการ    มกราคม - กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยน า Digital Technology มา

เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัดให้น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้งาน

อย่างคุ้มค่า ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานและฐานข้อมูลเพ่ือรองรับ Digital Technology เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการในการเรียนรู้  และส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 5 สามารถใช้งาน Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 

ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และปลอดภัย 
  2. เพ่ือให้สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบ Digital Technology เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ  
     สถานศึกษาจ านวน 9 สหวิทยาเขตและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จ านวน  9 กลุ่มงาน 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
     1. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
     2. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ Digital Technology เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

4. กิจกรรมและวิธีด้าเนินการ 
    กิจกรรมที ่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 

           1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาให้กับครูผู้ดูแล
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จ านวน 9 สหวิทยาเขต 
            1.2 จัดท ารายงานการจัดอบรม 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
            2.1 ศึกษาวิเคราะห์ เก็บข้อมูลความต้องการในการใช้ข้อมูล 
       2.2 ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมรายงานข้อมูล 
       2.3 จัดท าคู่มือการใช้งานและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

 ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 

 
 

           นายศรัณย์ฤทธิ์  
กล่อมปัญญา 

นายธวัช 
แซ่ฮ่ า 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            นายศรัณย์ฤทธิ์  
กล่อมปัญญา 

นายธวัช 
แซ่ฮ่ า 
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6. งบประมาณ  จ านวน 42,300 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
  

รายการ/กิจกรรม/ค้าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ้าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
     1.1 ค่าวิทยากร 1 คน 2 วัน(1 คนx1200 บาทx12 ชม.) 
     1.2 ค่าวิทยากรพ่ีเลี้ยง 1 คน 2วัน(1คนX600บาทX12ชม.) 
     1.3 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
     1.4 ค่าห้องประชุม 
     1.5 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

14,400 
7,200 

 
 
 
 
 

9,000 
8,000 
3,700 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

14,400 
7,200 

 
9,000 
8,000 
3,700 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการใน สพม. 5 

    

รวม 21,600 20,700  42,300 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนขาดความช านาญในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ DLIT 
      2. ระบบข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อน และไม่มีระบบสร้างรายงานที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหาร  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
     2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศและเก็บรวบรวมความต้องการในการใช้งานข้อมูล เพ่ือน ามา
พัฒนาระบบสร้างรายงาน 
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส้าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. โรงเรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์ DLIT ได้ 
3. สพม.5 มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การก ากับติดตามและรายงาน 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 2. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถใช้งานอุปกรณ์ DLIT ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้ 
 
 
 
 ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ    

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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16. โครงการ    ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
สนองนโยบาย  

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน            
                             และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา  

         กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
                                       ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
         จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง งบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ผู้รับผิดชอบ  นางกมลชนก  ศรีภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก าหนดนโยบายใน 

การเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  3  ด้าน คือ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย  มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโน
ส านึก  รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไป
ยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้าน เพ่ือให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 
โดยจัดท าเป็นหลักสูตรลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทั้ง 3 เรื่อง คือ 
หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย  หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษส าหรับลูกเสือแต่ละหลักสูตร และขยายผล
จัดตั้งเป็นหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได้ 
  ในการนี้  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จึงจัดท าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมการมีทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตการด ารงชีวิตให้อยู่
รอดปลอดภัยในสังคมตามกระบวนทางลูกเสือ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  
และมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดอบรมผู้ก ากับและลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการด าเนินงานการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด  
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       2.4 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการอบรมและน าไปขยายผลในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย  
      3.1 ด้านปริมาณ 

 ผู้ก ากับลูกเสือ  จ านวน  64  คน 

 ลูกเสือ   จ านวน  64 โรงเรียน ๆ ละ 6 – 8 คน รวม 400 คน 

 

     3.2 ด้านคุณภาพ 
ผู้ก ากับลูกเสือที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานการฝ้าระวังและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และลูกเสือ เนตรนารีมีภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตให้อยู่รอด
ปลอดภัยตามกระบวนการของลูกเสือ 

 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

4.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ 

4.2 ประชุมเตรียมวางแผนการด าเนินงาน 

4.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 4.4 ด าเนินการฝึกอบรมผู้ก ากับและลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 4.5 จัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบหมายลูกเสือที่ผ่านการอบรม 
4.5 ติดตามการด าเนินงานหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 อบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2 วัน 1 คืน 

(กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562) 
 

2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน 
(กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562) 

 

 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
อบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ 

    /        กมลชนก รอง ผอ.
สพม.5/
ผอ.กลุ่ม
ฯ 

อบรมลูก เสื อ 
เนตรนารี  

    /        
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6. งบประมาณ   จ านวน  512,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

รายงาน/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวมงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมผู้ก ากับลูกเสือ  
(จ านวน 130 คน) 

7,200  91,900 900 100,000 

กิจกรรมที่ 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
(จ านวน 400 คน) 

21,000 377,000 14,000 412,000 

รวมทั้งสิ้น 28,200 468,900 14,900 512,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย 
  2. โรงเรียนไม่กลับไปขยายผลการด าเนินงาน 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ก าชับให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม 
  2. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
8. การจัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
โรงเรียนมีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดและมีนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

การก ากับติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
การคัดกรองนักเรียน 

แผนติดตามและ
แบบสอบถาม ส าหรับการ
ก ากับติดตาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ลูกเสือที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสามารถขยายผลในโรงเรียนได้ 
 9.2 สัดส่วนผู้เสพยาเสพติดรายใหม่มีจ านวนลดลง 

 9.3 ลูกเสือ เนตรนารีมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมตามกระบวนการของ
ลูกเสือ 

  9.4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับลูกเสือ เนตรนารี 
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 ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ        ลงชื่อ  
        (นางกมลชนก    ศรีภักดี)    (นางฐิตินันท์  สุวรรณหงส์) 

   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ

 ลงชื่อ  
        (นายธวชั       แซ่ฮ่ า)

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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17. โครงการ     ก ากับติดตามการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา 

         กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
      ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

         จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดังลักษณะโครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ  นางกมลชนก  ศรีภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ –  กันยายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีรัฐบาล ได้ก าหนดให้การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น  

“วาระแห่งชาติ”  ตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีระบบกลไกในการด าเนินงานที่เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน  
ด้านการเฝ้าระวัง  ด้านการดูแลช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการ  มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการ บูรณาการร่วมกันโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา
ตามสถานการณ์ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  5  ซึ่งควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย และเป็นกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด   จึงได้ก าหนดโครงการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาและให้ค าแนะน าสถานศึกษาในการ

สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ใน

สถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวังเพ่ือ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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2.4 เพ่ือลดภาระการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง  4  จังหวัด จ านวน  64  โรงเรียน 

4. กิจกรรมด าเนินการ
4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 แจ้งสถานศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลรองรับการติดตามจากคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
4.3 ประสานหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เก่ียวข้องร่วมติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
4.4 ก าหนดประชุมครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน 
4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ประชุมติดตาม
การด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

/ / / / / / / / กมลชนก รอง ผอ.
สพม.5/
ผอ.กลุ่ม
ฯ 

6. งบประมาณ
งบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส. จัดสรรผ่าน สพฐ. ในแผนงานป้องกัน ปราบปรามและ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอื่น  จ านวนเงิน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและ
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  

รายงาน/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวมงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับการประชุม 5,000  5,000  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000  4,000  
ค่าวัสดุ 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 9,000 1,000 10,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย
2. โรงเรียนไม่กลับไปขยายผลการด าเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าชับให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม
2. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน

8. การติดตามประเมินผล
8.1. จากการก ากับติดตามประเมินผลและแบบสอบถาม 
8.2 สอบถาม จากครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติด  ครู และนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา 
8.3 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับประเทศ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีระบบการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนในสถานศึกษา 
9.2 สถานศึกษามีความตระหนักในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
9.3 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด 
9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   โรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ        ลงชื่อ  
        (นางกมลชนก    ศรีภักดี)    (นางฐิตินันท์  สุวรรณหงส์) 

   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ

 ลงชื่อ  
        (นายธวชั       แซ่ฮ่ า)

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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18. โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
       นักเรียน   

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

    และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 

      ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
         จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดังลักษณะโครงการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ  นางกมลชนก  ศรีภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2561  –  กันยายน  2562

1. หลักการและเหตุผล
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ ทุกโรงเรียนด าเนินการจัด 

กิจกรรมตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน   ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม 
พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคม ดังนั้น การ
พัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู อาจารย์  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง 
และดูแลช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบวินัย ปลอดภัย
จากปัญหาต่าง ๆ ได้  เนื่องจาก  ปัจจุบัน การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 
4 จังหวัด ไม่เป็นไปตามกระบวนการ  และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ และมีศักยภาพที่เข้มแข็งให้เป็นไปตามกระบวนการ 
ขั้นตอน ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   จึงได้จัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปี
การศึกษา 2561  ภายใต้การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  ครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียน   

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับการส่งเสริม ครบทุกโรงเรียน
2. นักเรียนที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากการไปเยี่ยมบ้าน
3. นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง

ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหนือนักเรียนอย่าง

เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. นักเรียนได้รับการดูแลจากการเยี่ยมบ้านอย่างทั่วถึง
3. ลดจ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
4.2 จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนรู้การด าเนินงานร่วมกันทั้ง  4 จังหวัด 
4.3 ก ากับติดตามเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนให้ได้รับรางวัล 
4.4 สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 2 วัน ช่วงเดือน มึ.ค 62 
2 จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนรู้การด าเนินงานร่วมกัน ช่วงเดือน ม๊.ค 2562 (1 วัน) 
3 ก ากับติดตามเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือยกย่องเชิดชู

เกียรติโรงเรียน 
เม.ย – พ.ค. 2562  

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

/ กมลชนก 
ศรีภักดี 

ผอ.กลุ่มฯ/
รอง ผอ.
สพม.5 จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนรู้การ

ด าเนินงานร่วมกัน 
/ 

ก ากับติดตามเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตโิรงเรียน 

/ / 
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6. งบประมาณ   จ านวน  50,000 บาท ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและทุกรายการ

รายงาน/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวมงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน - 24,000 1,000 25,000 
จัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนรู้การด าเนินงาน
ร่วมกัน 

- 20,000 1,000 21,000 

ก ากับติดตามเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือยก
ย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน 

2,000 1,000 1,000 4,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000 45,000 3,000 50,000 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่ตรงและครบตามเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย
2. โรงเรียนไม่กลับไปขยายผลการด าเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าชับให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม
2. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน

8. การจัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
8.2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ลดลง 
8.3 ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10% 

-การวิเคราะห์รายงานของ
สถานศึกษา 

-ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนมีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างเหมาะสม 
9.2 โรงเรียนมีกระบวนการ/วิธีการที่เป็นระบบ/มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
9.3 โรงเรียนได้รับการก ากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
9.4 มีเครือข่ายการด าเนินการอย่างกว้างขวาง 
9.5 มีการถอดบทเรียนความส าเร็จและการสร้าง Best Practice 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ        ลงชื่อ  
        (นางกมลชนก    ศรีภักดี)    (นางฐิตินันท์  สุวรรณหงส์) 

   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ

 ลงชื่อ  
        (นายธวชั       แซ่ฮ่ า)

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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19. โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน
สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความ เหลื่อมล้าทางการศึกษา 

         กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
      ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดังลักษณะโครงการ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นางกมลชนก   ศรีภักดี   
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์  -  สิงหาคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนต้องเผชิญกับพิษภัยและความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง ซึ่งเต็มไปด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่มคีวามวุ่นวาย สลับซับซ้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่สังคมไทย ด้วย
กระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ท าให้เด็กและ
เยาวชนไทยในวัยเรียน   ตกเป็นเหยื่อของพิษภัยต่าง ๆ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม จนน าไปสู่การไม่มีระเบียบวินัยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทยในวัยเรียน  และความ
ล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียนซึ่งน าไปสู่ความไม่มั่นคงของสังคมในอนาคต 

การขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยมี
ระเบียบวินัยปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ได้  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จึงได้
จัดท าโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาอย่างทั่วถึง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 เพ่ืออบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการด าเนินชีวิตใน 

วัยเรียน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และน าไปขยายผลในโรงเรียน 
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2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน 
3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนแกนน า เข้ารับการอบรม จ านวน  100 คน
2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาครูแกนน า นักเรียนแกนน า นักเรียนแกนน า YC

ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีครูและนักเรียนแกนน า และน าไปขยายผลในโรงเรียน
2. นักเรียนในสังกัดมีทักษะในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคม

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
4.1 เสนออนุมัติโครงการ 
4.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
4.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมวางแผนการด าเนินงาน 
4.4 ด าเนินการอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนแกนน า YC 
4.5 ก ากับและติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 อบรมนักเรียนแกนน า 2 วัน 1 คืน 

(ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 

ตค
 

พย
 

ธค
 

มค
 

กพ
 

มีค
 

เม
ย พค
 

มิย
 

กค
 

สค
 

กย
 

อบรมนักเรียน   

แกนน า 

/ กมลชนก   

ศรีภักดี 

รอง ผอ.

สพม.5/ผอ.

กลุ่ม 
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6. งบประมาณ  จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม

งบประมาณ
ค่าตอนแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อบรมนักเรียนแกนน า จ านวน 100 คน  2 วัน 1 คืน 10,000 68,000 2,000 80,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 68,000 2,000 80,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ครูพี่เลี้ยงมาไม่ครบตามเป้าหมาย
2. ครูพ่ีเลี้ยงและนักเรียนแกนน าที่ผ่านการอบรมไม่น าไปขยายผลในโรงเรียน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าชับให้โรงเรียนจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการอบรม
2. จัดท าแผนในการติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน

8. การติดตามประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.1 โรงเรียนมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับนักเรียน 
8.2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง 
8.3 นักเรียนในวัยเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

-การวิเคราะห์รายงานของสถานศึกษา 
-ผลการคัดกรองนักเรียน 

-แบบรายงาน 
-การติดตาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกคน 
9.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่ดีและปลอดจากการใช้สารเสพติด 
9.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินด ารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังกัด 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ        ลงชื่อ  
        (นางกมลชนก    ศรีภักดี)    (นางฐิตินันท์  สุวรรณหงส์) 

   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ

 ลงชื่อ  
        (นายธวชั       แซ่ฮ่ า)

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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20. โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ.  ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                นางรุ่งนภา  กลับทอง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล
   ตามนโยบายของรัฐบาลได้มีนโยบาย เน้นการบริหารจัดการขยะ น ้า น ้าเสีย   พลังงานและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการท้างานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานสิ่งแวดล้อมได้ก้าหนด  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563 เน้นด้านการสร้างวินัยและ
จิตส้านึกให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เป็น
หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ น้าไปสู่การมีความตระหนัก
และมรจิตส้านึกท่ีดีในการจัดการขยะ น ้าเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ 
โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ด้าเนินการสเรื่องการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ น ้าเสีย 
และมลพิษทางอากาศ ดังนั น การด้าเนินการงานกิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะน ้าเสีย และมลพิษ
ทางอากาศมีจุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน เยาวชนเป็นส้าคัญ การบริหารจัดการ
ขยะและการสร้างจิตส้านึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการด้าเนินการตามนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จึงได้ด้าเนินการโครงการสร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ กและเยาวชนตระหนักถึง
ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า ตลอดจนการลดปริมาณขยะ และ
การน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. วัตถุประสงค์
       เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้กับ

สอดคล้องกับ Zero Waste  และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1 รายงานผลการด้าเนินงาน Zero Waste แต่ละโรงเรียน   รวม  64  โรงเรียน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
     สถานศึกษาโรงเรียนใช้ขยะได้มีการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อชีวิต ลดการใช้ขยะ

ได้ตามเป้าหมาย และน้าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2561 รุ่งนภา  กลับทอง 
2 แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและจัดประชุมวางแผน มีนาคม 2562 รุ่งนภา  กลับทอง 
3 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 

ของโรงเรียน 
กรกฎาคม 2562 รุ่งนภา  กลับทอง 

4 สรุปและรายงานผล กันยายน 2562 รุ่งนภา  กลับทอง 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

2.แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน
และจัดประชุมวางแผน 

รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

3.คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  (Best Practice) 
จ้านวน 64 โรงเรียน 

รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 

4.สรุปและรายงานผล รุ่งนภา  กลบัทอง ผอ.ฐิตนิันท์ 
สุวรรณ์หงษ์ 
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6. งบประมาณ จ านวน  10,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการด้าเนิน/จัดท้าคู่มือ
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

   (20 คน  x 150 บาท x 1 วัน) 
3,000 3,000 

2. คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   (Best Practice)
   - ค่าวัสดุด้าเนินงาน 

7,000 7,000 

3. สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น 3,000 7,000 10,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

ความต่อเนื่องของการด้าเนินกิจกรรมในการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารโรงเรียนด้าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชีส้ภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการด้าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ  

- สอบถามความรู้ความเข้าใจ 

-ติดตามประเมินผล 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      9.1. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการขยะถูกต้องตามหลักการ 

 9.2 โรงโรงเรียนมีการลดการใช้ขยะได้ตามเป้าหมาย 
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ผู้เสนอโครงการ 

(นางรุ่งนภา  กลับทอง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์) 
ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ้่า) 

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 



[ 141 ] 

21. โครงการ     ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่  3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผู้รับผิดชอบ   นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์,นางกัลยา  สุทธิสุข,นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห์ 
        และนางอรุณี กลับดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะท างาน 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562       

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้มีศักยภาพและ           
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน จึงจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความ

ต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3. เป้าหมาย

 3.1  ด้านปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการให้บริการด้านบริหารงานบุคคล
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 มีความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ

บริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

  1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร้อยละ 100    ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ 
       2 โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง 

และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
กิจกรรมที่ 1  การประชุม อกศจ. และกศจ. แต่ละจังหวัด (จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และอ่างทอง)

    วิธีด าเนินการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.ประเมินผลและสรุปโครงการ

    กิจกรรมที่ 2  การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

   กิจกรรมที่ 3 การจัดท าและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
วิธีด าเนินการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

   กิจกรรมที่ 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.ประชุมคณะกรรมการ

3.ประเมินผลและสรุปโครงการ
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  กิจกรรมที่ 5 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
วิธีด าเนินการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

3.ประชุมชี้แจง

4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด

5.ประเมินผลและสรุปโครงการ
5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมการที่ 1 การประชุม อกศจ. 
และกศจ. แต่ละจังหวัด (จังหวัด
สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และอ่างทอง)
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.ประเมินผลและสรุปโครงการ

/ 
/ / / / / / / / / / / 

นางกัลยา        
สุทธิสุข 
นางแสงเดือน 
ชุ่มใจรักษ์ 
และนายกฤษณะ 
เพิงสงเคราะห์ 

นางอรุณี 
กลับดี 

กิจกรรมการที่ 2  การประเมินผล
พิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

นางแสงเดือน 
ชุ่มใจรักษ์ 

นางอรุณี 
กลับดี 

กิจการที่ 3 การจัดท าและการ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ 
ก.ค.ศ. 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

นางศุภรดา 
โภคอนันต์ 

นางอรุณี 
กลับดี 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 4 การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมคณะกรรมการ
3.ประเมินผลและสรุปโครงการ

/ / 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

นางแสงเดือน 
ชุ่มใจรักษ์ 
และนายกฤษณะ 
เพิงสงเคราะห์ 

นางอรุณี 
กลับดี 

กิจกรรมที่ 5 การสรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
5.ประเมินผลและสรุปโครงการ

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

นางแสงเดือน 
ชุ่มใจรักษ์ 
และนายกฤษณะ 
เพิงสงเคราะห์ 

นางอรุณี 
กลับดี 

6. งบประมาณ จ านวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

 กิจกรรมที่ 1  การประชุม อกศจ. และกศจ. แต่ละจังหวัด (จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และอ่างทอง) 
   งบประมาณ 40,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม อกศจ. และกศจ. แต่ละ
จังหวัด (จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และอ่างทอง) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร
2 ค่าพาหนะ 
   (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

15,000 
25,000 25,000 

15,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 25,000 40,000 
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  กิจกรรมที่  2  การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
   งบประมาณ 30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง (35 คนX75 บาทX8 ครั้ง  
2.ค่าวัสดุ(วาระการประชุม/ค าสั่ง/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา)  2 ครั้ง    (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

21,000 

9,000 

21,000 

9,000 

รวมทั้งสิ้น 21,000 9,000 30,000 

กิจกรรมที่  3  การจัดท าและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. งบประมาณ 25,000  บาท       
      (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าและการปรับปรุงทะเบียนประวัติ
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(50คนx150บาทX2วัน) 
2.ค่าวัสดุ
 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

15,000 

10,000 

15,000 

10,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 10,000 25,000 
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กิจกรรมที่  4  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ 25,000  บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
      (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม

(40 คน x 150 บาท X 3วัน)
2.ค่าวัสดุ  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

18,000 

7,000 

18,000 

7,000 

รวมทั้งสิ้น 18,000 7,000 25,000 

กิจกรรมที่  5  การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  งบประมาณ 30,000  บาท   (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
      (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม

(40 คน x 150 บาท X 4 วัน)
2.ค่าวัสดุ  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)

24,000 
6,000 

24,000 
6,000 

รวมทั้งสิ้น 24,000 6,000 30,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1.ปัจจัยความเสี่ยง

- ในด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 

2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 มีข้อมูลทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิคส์   
เป็นปัจจุบันส าหรับไว้บริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ส ารวจ/ติดตาม/ประเมินผล แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม/    
แบบประเมินผล 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประทับใจและเจตคติท่ีดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

ที่เป็นปัจจุบัน 
4. ท าให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา

 ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์)               (นางอรุณี      กลับดี) 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      ผู้พิจารณาโครงการ           ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายชูเกียรติ     บุญรอด)                (นายธวชั  แซ่ฮ่ า) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
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22. โครงการ  เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ. ข้อที่  3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวญาณิศา แสงสว่าง  นางสาวพรรณทิพา  ตรีธนะ และนางอรุณี กลับดี  

        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะท างาน 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562       

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวเป็น

บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง วินัยก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ควร

ค านึง การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย โดยการส่งเสริม กระตุ้นและสร้าง

จิตส านึก เพ่ือให้รับรู้ว่าผู้กระท าความผิดวินัยต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตามวินัยจะได้รับการยกย่อง เนื่องด้วย

ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5       

ยังคงถูกร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยข้าราชการครูและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่บ่อยครั้ง และมีหลายครั้งหลายกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กระท า

ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทเลินเล่อ อาจจะด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่หลักด้าน

การสอน ประกอบกับมีงานพิเศษอ่ืนให้ต้องรับผิดชอบอีกมาก จึงท าให้ข้าราชการครูบางส่วนมักไม่ค่อยมีเวลาที่จะ

ศึกษา หรือท าความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถ่อง

แท้ เมื่อเกิดกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการครูด้วยกัน กับบุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ถูก

กระท ารุนแรง หรือถูกละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็มักจะไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร

สถานศึกษาในเบื้องต้นเท่าท่ีควรจนท าให้เกิดกรณีร้องเรียนมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5           

เป็นจ านวนมากที่บางกรณีปัญหาสามารถเยียวยาแก้ไขได้ในเบื้องต้นท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาในระบบมากขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง

ของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้การน านโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาสมรรถนะชอง

บุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าของ
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ผู้บริหารรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ให้ความส าคัญกับสิทธิเด็กให้มากข้ึน เป็นการพัฒนาในมิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และด้านการเรียนรู้และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความต้องการจ าเป็น       
ในการด าเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรมประพฤติ ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนางานวินัยจากข้าราชการครูและผู้บริหารที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัย 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้การด าเนินการทางด้านวินัยและจรรยาบรรวิชาชีพให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การสอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง กรณีท่ีถูกร้องเรียนความ
ประพฤติปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณงาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 320  คน 

       - ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน  136  คน    

 จังหวัดสิงห์บุรี    จ านวน  21 คน 
 จังหวัดลพบุรี      จ านวน  55 คน 
 จังหวัดชัยนาท    จ านวน  28 คน 
 จังหวัดอ่างทอง   จ านวน  32 คน 

- ครูบรรจุใหม่  จ านวน  180 คน ประกอบด้วย 
 จังหวัดสิงห์บุรี    จ านวน  35 คน 
 จังหวัดลพบุรี     จ านวน  80 คน 
 จังหวัดชัยนาท    จ านวน 40 คน 
 จังหวัดอ่างทอง   จ านวน 45 คน 

 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จ านวน  57  คน  
     3.2  เชิงคุณภาพ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5           
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ

        การด าเนินการโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือประชุมวางแผนการท างาน

4. ประสานงานกับวิทยากร

5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด

6. ประเมินผลและสรุปโครงการ

5  แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พย
 

ธค
 

มค
 

กพ
 

มีค
 

เม
ย พค
 

มิย
 

กค
 

สค
 

กย
 

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ญาณิศา 
แสงสว่าง 
และ 
พรรณทิพา 
ตรีธนะ 

นางอรุณ ี
กลับด ี

1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ / 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

/ 

3.จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ประชุมวางแผนการท างาน 

/ 

4.ประสานงานกับวิทยากร / 
5.ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด / 
6.ประเมินผลและสรุปโครงการ / 
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6. งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) พร้อมรายละเอียดงบประมาณ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

(150บาทx150คนx2วัน)
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
3. ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร
 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

3,600 

45,000 

1,400 

45,000 

3,600 
1,400 

รวมทั้งสิ้น 3,600 45,000 1,400 50,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
1.ปัจจัยความเสี่ยง

- ในการอบรมผู้บริหารบางคนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากติดภารกิจ
2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 - มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการให้ชัดเจนแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมทราบทุกคน 

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5             
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5  มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

แบบส ารวจ แบบส ารวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5)  มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5)  เป็นผู้มีระเบียบ วินัย  คุณธรรม มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5)  มีความรู้และเข้าใจแนวทางด าเนินการทางวินัย การรักษา
วินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ที่ร่วมเป็นกรรมการสืบสวน/สอบสวน
มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ 

 ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)               (นางอรุณี  กลับดี) 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผู้พิจารณาโครงการ 

(นายชูเกียรติ  บุญรอด) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

          ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายธวชั  แซ่ฮ่ า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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23. โครงการ  ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2562

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่  3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวญาณิศา แสงสว่าง และนางอรุณี กลับดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

        และคณะท างาน 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562      

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการบริหารบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ทรัพยากรบุคคลมีสรรถนะสูงขึ้น  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  และเพ่ือเป็น
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การเกษียณอายุท างาน เป็นสภาวการณ์ส าคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของ
บุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าเป็นช่วงเวลาทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน  ทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจ  ด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ  ซึ่งวิถีการด าเนินชีวิตอาจปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้เกษียณอาจจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน
จัดรูปแบบชีวิตให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างมีความสุข ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบผ่อนคลาย      
กับงานอดิเรกท่ีปรารถนาใช้ชีวิตในสังคมด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม ดังนั้น  ผู้เกษียณอายุต้องมีการเตรียมพร้อม            
และปรับเปลี่ยนความรู้และแนวคิด หลักการแนวคิดต่าง ๆ เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  ซึ่งข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ าอาวุโสเป็นบุคลากรที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อทางราชการและประเทศชาติมาตลอดระยะเวลา    
ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษให้เหมาะสมกับที่ได้
ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก และต้องพัฒนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในวัยเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี              
ได้รับการดูแลเอาใจใส่  และเป็นการตอบแทนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโสที่ได้ทุมเท แรงกาย แรงใจ       
สติปัญญาอย่างเต็มก าลังความสามารถตลอดช่วงชีวิตในการท างาน และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้มีพลังในการ
ด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณ รวมทั้ง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน  และสังคมต่อไป  จึงได้จัดประชุม 
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สัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส  ประจ าปี 2562   เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไปในการด ารง    
ชีวิตประจ าวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
    2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข และเกิดความรู้สึกม่ันคง ทั้งด้านร่างกาย

จิตใจและสังคม

3. เป้าหมาย

 3.1  ด้านปริมาณ 
        ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  5  จ านวน  400  คน 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

       ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส   มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขเกิดความรู้สึก  
พึงพอใจและภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม   

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2562
ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือประชุมวางแผนการท างานและแบ่งหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ

4. ประสานงานกับวิทยากร

5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด

6. ประเมินผลและสรุปโครงการ
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ประชุมวางแผนการท างานและแบ่ง
หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ 
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปโครงการ

 / 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

น.ส.ญาณิศา 
แสงสว่าง 

นางอรุณี 
กลับดี 

6. งบประมาณ จ านวน  291,250 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ า
อาวุโส ประจ าปี 2562 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (400 คนx100บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (400 คนx350บาท) 
-ค่าของที่ระลึก (163 คนx400บาท) 
-ปกไหมเกียรติบัตร (163 คนx150บาท) 
-ใบประกาศเกียรติบัตรทองค า ( 8 คนx1,800บาท) 
-ค่าวิทยากร 
 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

7,200 

40,000 
140,000 

65,200 
24,450 
14,400 

40,000 
140,000 
65,200 
24,450 
14,400 
7,200 

รวมทั้งสิ้น 7,200 180,000 104,050 291,250 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1.ปัจจัยความเสี่ยง

- ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 

2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

  - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเห็นความส าคัญของการจัดประชุม 
 สัมมนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส 
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8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาวุโส มีความพึงพอใจ 

 ประเมินผลการจัดงาน แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ
ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

 ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)             (นางอรุณี  กลับดี) 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้พิจารณาโครงการ 

(นายชูเกียรติ  บุญรอด) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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24. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
       ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
สนองนโยบาย  

นโยบาย สพฐ. ข้อที่  3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวญาณิศา แสงสว่าง และนางอรุณี กลับดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

        และคณะท างาน 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา ซึ่งส่งผล ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด บุคคลที่มีความส าคัญในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ซึ่งผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานและท่ีเกี่ยวข้อง    
กับการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ       
บริบทของการปฏิบัติงานของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความต้องการ
จ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการบริหารงานของตนเองและทีมงานได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สถานการณ์และโอกาส  
พร้อมพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสานงาน
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ        

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ
และการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 



[ 158 ] 

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ 

       -ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 452 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
       - ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร

 ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
  วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุมวางแผนการท างาน
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมโครงการ

 กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และการอบรมด้วย 
 ระบบ TEPE Online 

 วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือประชุมวางแผนการท างาน
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือประชุมวางแผนการท างาน
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมโครงการ
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กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 

  วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุมวางแผนการท างาน
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุมวางแผนการท างาน
4. ประสานงานกับวิทยากร
5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรมโครงการ

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา   
ในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต  5 

น.ส.ญาณิศา 
แสงสว่าง 

นางอรุณี 
กลับดี 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ / 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุม
วางแผนการท างาน 

/ 

4.ประสานงานกับวิทยากร / 
5.เนินการตามแผนท่ีก าหนด / 
6.ประเมินผลและสรุปกจิกรรมโครงการ / 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่ครู
มืออาชีพและการอบรมด้วยระบบ 
TEPE Online 

น.ส.ญาณิศา 
แสงสว่าง 

นางอรุณี 
กลับดี 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุม
วางแผนการท างาน 
4.ประสานงานกับวิทยากร

5.ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด

6.ประเมินผลและสรุปกจิกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

น.ส.ญาณิศา 
แสงสว่าง 

นางอรุณี 
กลับดี 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ / 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุม
วางแผนการท างาน 

 / 

4.ประสานงานกับวิทยากร / 
5.ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด / 
6.ประเมินผลและสรุปกจิกรรมโครงการ / 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  5 

น.ส.ญาณิศา 
แสงสว่าง 

นางอรุณี 
กลับดี 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ / 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุม
วางแผนการท างาน 

/ 

4.ประสานงานกับวิทยากร / 
5.เนินการตามแผนท่ีก าหนด / 
6.ประเมินผลและสรุปกจิกรรมโครงการ / 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะสูงขึน้สู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

นางกัลยา 
สุทธิสขุ 

นางอรุณี 
กลับดี 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ / 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุม
วางแผนการท างาน 

 / 

4.ประสานงานกับวิทยากร / 
5.ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด / 
6.ประเมินผลและสรุปกจิกรรมโครงการ / 

6. งบประมาณ   จ านวน 286,900 บาท (สองแสนแปดหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่  1  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร

    ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5   
 งบประมาณ  290,000 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) (ไม่รวมงบประมาณจากโครงการ) 

  หมายเหตุ ขอใช้ งบเหลือจาก สพม.5 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (150บาทx57คนx1วัน)
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (700บาทx57คนx3วัน)
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
4. ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร
5. ค่าท่ีพัก(600บาทx57คนx 2คืน)
6. ค่าจ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส)  (1 คันx24,000x3วัน)
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

14,400 

 8,550 
119,700 

68,400 

72,000 

6,950 

8,550 
119,700 
14,400 
6,950 
68,400 

72,000 

รวมทั้งสิ้น 14,400 268,650 6,950 290,000 
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กิจกรรมที่  2  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และการอบรมด้วย 
     ระบบ TEPE Online งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 (150บาทx150คนx1วัน) 

2.ค่าวิทยากร
3.ค่าวัสดุและเอกสาร
4.ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ

3,600 

22,500 

2,500 
1,400 

22,500 

3,600 
1,400 
2,500 

รวมทั้งสิ้น 3,600 25,000 1,400 30,000 

กิจกรรมที่  3  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  งบประมาณ 15,700 บาท  
      (หนึ่งหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  (150บาทx64คนx1วัน) 
2.ค่าวิทยากร
3.ค่าวัสดุและเอกสาร

3,600 
9,600 

2,500 

9,600 
3,600 
2,500 

รวมทั้งสิ้น 3,600 9,600 2,500 15,700 
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กิจกรรมที่  4  การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
       เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 งบประมาณ  201,200 บาท  
       (สองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  5 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  (150บาทx86คนx1วัน) 
2.ค่าวิทยากร
3.ค่าวัสดุและเอกสาร
4.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

(700บาทx86คนx2วัน)
5.ค่าท่ีพัก (600บาทx86คนx1คืน)

7,200 

12,900 

120,400 

51,600 

9,100 

12,900 

7,200 
9,100 

120,400 

51,600 

รวมทั้งสิ้น 7,200 184,900 9,100 201,200 

กิจกรรมที่ 5   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นสู่การพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 40,000  บาท   (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
1.ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(50คนx150บาทX4 วัน) 
2.ค่าวัสดุ

30,000 

10,000 

30,000 

10,000 
รวมทั้งสิ้น 30,000 10,000 40,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1. ปัจจัยความเสี่ยง

- ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

  - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดประชุม 
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8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. เอกสารประชุมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้มีความรู้ในทักษะการปฏิบัติงาน 

- สอบถามผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- แบบประเมินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความรู้ และทักษะในการบริหารงาน ตนเอง และทีมงานเพ่ือให้สามารถ
บริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

9.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ส่งผลดี  
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                (นางอรุณี  กลับดี) 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผู้พิจารณาโครงการ 

(นายชูเกียรติ  บุญรอด) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

          ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายธวชั  แซ่ฮ่ า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
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25. โครงการ บริหารปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ให้มีประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

      กลยุทธ์  สพม. 5 ข้อที่  5  พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          จุดเน้น   สพม. 5 ข้อที่  3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ กลุ่มอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบ    นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม ,  นางสุรางค์ นกสี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นหน่วยงานสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 64 โรงเรียน ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรีและอ่างทอง  มีนักเรียน จ านวน 49,582 คน  มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการในสังกัด จ านวน  2,874 คน   พร้อมทั้งมี
หน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การปฏิบัติงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริการและการจัดการศึกษาแบบยั่งยืน และ
ในภารกิจต่าง ๆ  ในการด าเนินงานต้องมีรายการใช้จ่ายของส่วนราชการ  ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าโครงการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ภารกิจในการด าเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการบริหารจัดการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด
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3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
       บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 9 กลุ่มงาน  และสถานศึกษาจ านวน 64 โรงเรียน 
3.2 ด้านคุณภาพ   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5    มีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
2. ค่าสาธารณูปโภค

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1. การบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผอ.กง./ผอ.อก. 
และคณะ 

ผอ.
สพม.5 

2. ค่าสาธารณูปโภค ผอ.กง./ผอ.อก. 
และคณะ 

ผอ.
สพม.5 

6. งบประมาณ จ านวน   2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
งบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม / ค่าเบี้ยเลี้ยง /
ค่าพาหนะ / ค่าเชา่ที่พัก 

80,400 80,400 

2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30,000 30,000 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา 30,000 30,000 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนสง่/บ ารุงรักษา 50,000 50,000 
6. ค่าจ้างลูกจ้าง (ปริญญาตร)ี (3 คน) 489,000 489,000  
7. ค่าจ้างลูกจ้าง (ต่ ากว่าปริญญาตรี) (9 คน) 1,020,600 1,020,600 
8. ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 120,000 120,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
งบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

9. ค่าบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน 50,000 50,000  
10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 200,000 200,000 
ค่าสาธารณูปโภค 

11. ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000 
12. ค่าประปา 10,000 10,000 
13. ค่าโทรศัพท์ 50,000 50,000 
14. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 60,000 60,000 

รวม 1,760,000 320,000 420,000 2,500,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2. ก าหนดมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
การบริหารงบประมาณตามปัจจัยพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การก ากับติดตามและรายงาน แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา
2. การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า
3. การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด
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 เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางสิรวลีย ์   วิเศษกุลพรหม) (นางสิรวลีย์    วิเศษกุลพรหม) 
 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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26. โครงการ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ก.ต.ป.น.)

สนองนโยบาย     

  นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   กลยุทธ์ สพม.5  ข้อที ่5  พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   จุดเน้น สพม.5  ข้อที่  1  ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 

  ข้อที่  2  ด้านผู้บริหารศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

  ข้อที่  3   ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวแคทรียำ  แสงดำวเทียน และ นำงชิวำภรณ์  รัตนศีล 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 

1.หลักการและเหตุผล

        คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ก ำหนดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 20 วรรค 3 และ  

วรรค 4 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพื่อ   

ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแล กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม

และประเมินกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ  เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมกำร    

ก.ต.ป.น. มีบทบำท หน้ำที่ ท ำงำนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนแบบองค์รวม เพ่ือให้กำรจัด

กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประสำนงำน ร่วมมือในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อน และกำรก ำหนด

นโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ดังนั้น กำรพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนจึงเป็นเรื่องส ำคัญ และมี

ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ จึงได้จัดท ำ

โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สู่สัมฤทธิผลกำรบริหำร  

และกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นเลิศ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (ก.ต.ป.น.) ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.2 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำร และกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.3 เพ่ือน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรมำใช้ในกำรปรับปรุง 

และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3.เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 

 3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 2 เดือน ต่อ 

1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง/ปี 

 3.1.2 จัดประชุมสัมมนำและสรุปรำยงำนผลงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำร  

ก.ต.ป.น.  จ ำนวน 2 ครั้ง 

3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ได้รับกำรเพ่ิมพูน

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน สำมำรถร่วมมือกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำน 

3.2.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้รับกำรติดตำม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อรับกำรประเมินจำกหน่วยงำน

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้มีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระหลักให้สูงขึ้น 

4.กิจกรรมและวิธีด าเนินการ

4.1 กำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 

4.2 ตรวจเยี่ยม ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนใน สพม .5 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด 

4.4 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 กำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ต.ค. 61- ก.ย.62 

2 ตรวจเยี่ยม ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด สพม.5 พ.ย.61 และ มิ.ย.62 

3 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ก.พ. และ ก.ค. 62 

4 ประชุมสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

เม.ย. และ ก.ย.62 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พย
 

ธค
 

มค
 

กพ
 

มีค
 

เม
ย พค
 

มิย
 

กค
 

สค
 

กย
 

1.กำรประชุมคณะ

กรรมกำร ก.ต.ป.น. 

      น.ส.แคทรียำ  

แสงดำวเทียน 

และ 

นำงชิวำภรณ์ 

รัตนศีล 

นำงนันทพร 

 มั่นทัพ 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 

2.ตรวจเยี่ยม ติดตำม

กำรด ำเนิน 

งำนของโรงเรียน 

ใน สพม.5 

  น.ส.แคทรียำ  

แสงดำวเทียน 

และ 

นำงชิวำภรณ์ 

รัตนศีล

นำงนันทพร 

 มั่นทัพ 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

3.ติดตำมตรวจสอบ

และประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของ

โรงเรียนในสังกัด 

  น.ส.แคทรียำ  

แสงดำวเทียน 

และ 

นำงชิวำภรณ์ 

รัตนศีล

นำงนันทพร 

 มั่นทัพ 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

4.กำรสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน 

  น.ส.แคทรียำ  

แสงดำวเทียน 

และ 

นำงชิวำภรณ์ 

รัตนศีล

นำงนันทพร 

 มั่นทัพ 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
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6. งบประมาณ จ านวน  120,000 บาท ประกอบด้วย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

-ค่ำตอบแทน (1,600บำท x 10คนx6ครั้ง) 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(150บำทx16คนx6ครั้ง) 

-ค่ำวัสดุ 

96,000 

14,400 

4,800 

115,200 

2.ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของ เครือข่ำยฯ และ สหวิทยำเขต 

-ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120บำทX 10คนX 9วัน) 

-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- - 

3.ตรวจเยี่ยม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล

กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด สพม.5 

(64 โรงเรียน) 

-ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120บำทX 10คนX4วัน ) 

-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- - 

4.สรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(150บำทx16คนx2วัน) 4,800 

4,800 

รวมทั้งสิ้น 96,000 19,200 4,800 120,000 
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7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

2. ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมประชุมและนิเทศ ติดตำม

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ด ำเนินงำนตำมกรอบและแผนงำนของโครงกำร

2. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.1 คณะกรรมกำรติดตำม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำทุกคนประชุมตำมที่

ก ำหนดไว้ จ ำนวน 6 ครั้ง/ปี 

1.กำรประเมินผล

2.กำรประเมินควำมพึงพอใจ

3.กำรประเมินเอกสำร

1.แบบประเมินผลกำรประชุม

2.แบบประเมินควำมพึงพอใจ

3.แบบกำรประเมินเอกสำร

8.2 สถำนศึกษำในสังกัด 64 

โรงเรียน ได้รับกำรตรวจสอบ 

ติดตำม ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำ ท ำให้ได้รับกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องเป็นกำรส่งเสริม 

สนับสนุนเพื่อรับกำรประเมินจำก

หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง และ

ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมำตรฐำน 

1.กำรนิเทศ ติดตำมผล

2.กำรตรวจสอบ รอ่งรอยเชิง

ประจักษ์ 

1.แบบกำรนิเทศ ติดตำมผล

2.แบบประเมินผลงำน

3.เครื่องมือประเมินคุณภำพนักเรียน
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9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ได้เข้ำร่วมประชุมตำมทีก่ ำหนด

2.คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย

3.คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  เพ่ิมเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุก

ภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ

4.คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  มีส่วนกระตุ้นให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของนักเรียนในสถำนศึกษำสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

     ผู้เสนอโครงกำร       ผู้เห็นชอบโครงกำร

     (นำงสำวแคทรียำ  แสงดำวเทียน)          (นำงนันทพร  มั่นทัพ) 

 ศึกษำนิเทศก์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

อนุมัติโครงกำร

     (นำยธวัช  แซ่ฮ่ ำ)        

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
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27. โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ. ข้อที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุไรภรณ์   พุฒหอม  และคณะกลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้เน้นให้
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี
แนวทางทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์นโยบายการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีน าสู่การปฏิบัติให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น     
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดก าหนด 
อันน าสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร ประกอบบุคลากรทาง การศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สถานศึกษาจ าต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและการขับเคลื่อนนโยบายให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบมีคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือการจัดท าโครงการของหน่วยงาน/สถานศึกษาสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาอย่าง

ครอบคลุมน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการตามตัวชี้วัดและจุดเน้น ในบันทึก 
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ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามจุดเน้นในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 จ านวน 30 คน มีความรู้
ความเข้าใจในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

3. สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้แผนปฏิบัติการ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 มีกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีกรอบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นนโยบายตัวชี้วัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
4.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.5 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4.6 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4.7 เผยแพร่ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

ปี 2561 ปี 2562 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/ 

ก ากับ ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน/ 
โครงการ 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

น.ส.อุไรภรณ์ 

พุฒหอม /คณะ 
น.ส.อุสา 
กลับหอม 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

ประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

น าเสนอแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา 

น.ส.อุไรภรณ์ 

พุฒหอม 

และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

เผยแพร่/น าแผนสู่การปฏิบัติ/
สนับสนนุ/ชว่ยเหลือ สถานศึกษา 

น.ส.อุไรภรณ์ 
พุฒหอม /คณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

รายงานผลตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
-รอบระยะเวลา 3, 6 เดือน 
-รอบระยะเวลา 9 เดือน 
-รอบระยะเวลา 12 เดือน 

น.ส.อุไรภรณ์ 

พุฒหอม 

และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 
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6. งบประมาณ จ านวน  80,000.-  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานทบทวนแผน
คุณภาพระยะ 5 ปี และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และจัดท าแผน ปี 2562 
    1.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) 12,000 12,000 
    1.2 ค่าถ่ายเอกสาร  2,250  2,250 

รวม        14,250     -   14,250 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
    กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ 
และเจ้าหน้าที่น าเสนอโครงการ ปี 2562 
    2.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) 12,000   12,000 
    2.2 ค่าวัสดุ  3,000  3,000 
    2.3 ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม  7,000  7,000 

รวม        19,000          3,000          22,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    3.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของผู้เข้าร่วมประชุม (50 คน x 150 บาท x 1 วัน) 7,500   7,500 
    3.2 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  1,000  1,000 

รวม   8,500          8,500 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมการจัดท านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    4.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท างาน  
(85 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

12,750 12,750 

    4.2 ค่าวัสดุ  3,000  3,000 
    4.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  3,000  3,000 
    4.4 ค่าห้องประชุม  7,000  7,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

รวม        22,750          3,000          25,750 

กิจกรรมที่ 5 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ(MOU) 
    5.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของผู้เข้าร่วมประชุม (25 คน x 150 บาท x 2 วัน) 7,500 7,500 
    5.2 ค่าวัสดุ    2,000  2,000 

รวม          7,500          2,000            9,500 

รวมทั้งสิ้น        72,000          8,000          80,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
      ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง แต่ละหน่วยงานขาดการประสาน และไม่เป็น
องค์รวมท าให้เกิดความสับสนต่อการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตามก าหนดเวลา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความส าคัญของการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลา 

3. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่และสถาน ศึกษาให้ทราบนโยบายและ
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรตามบทบาทหน้าที่/ความ
ต้องการตามศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. สพม. 5 แจ้งและประสานการจัดสรรงบประมาณและการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
รวดเร็ว ชัดเจน ให้ทันตามก าหนดเวลา 

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ100 สถานศึกษา/กลุ่มงาน สพม.5
มีนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นแนวทางปฏิบัติงาน   
ในทิศทางเดียวกัน  
2. ร้อยละ 100 ของผู้จัดท าแผน สพม.5 /
สถานศึกษา จัดท าโครงการได้ถูกต้อง 

- สอบถาม  
- ตรวจสอบแผน 

- แบบสอบถาม  
- แบบตรวจสอบ  
- เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/โครงการ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. สพม.5 และสถานศึกษามีกรอบทิศทางการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ
2. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวอุสา  กลับหอม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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28. โครงการติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
        และรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่  5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
จุดเน้น สพม.5  ข้อที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา  อัศวพรไพบูลย์ และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561  ถึง  31 กรกฎาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลด้านการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็น

กิจกรรมที่ส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการ

ด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ และเพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการ

วางแผน ในปีต่อไปทั้งนี้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรม

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจน

เกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป  และเพ่ือเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือก ากับ ติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4. เพ่ือเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 50 เล่ม 
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3.1.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จ านวน 40 เล่ม 

3.1.3 แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 25 เล่ม 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานการด าเนินงาน 
3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
3.2.3 ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
4.1กิจกรรมติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5  

4.1.1 ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
4.1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
4.1.3 ประชุมวิเคราะห์แบบติดตามและเตรียมมอบผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการบริหาริ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัด  
4.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการรายงานผลผ่านระบบ (ผ่านระบบ E-MES)  
รวม 4 ไตรมาส 
4.1.5 ประชุมคณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานฯ 
4.1.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

4.2 กิจกรรมรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2.1  ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
4.2.2 ประชุมคณะท างาน 
4.2.3 ประสานงานรวบรวมข้อมูลและส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.2.4 จัดท ารูปเล่มแบบรายงานผลการตรวจราชการฯ เพื่อรองรับการตรวจฯ 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.

ค.
 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

น.ส.
ขนิษฐา 
อัศวพร-
ไพบูลย ์

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมวิเคราะห์
แบบติดตามและ
เตรียมมอบ
ผู้รับผิดชอบติดตาม
และประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามตัวชี้วัด 
ประจ าป ี2562 

น.ส.
ขนิษฐา 
อัศวพร-
ไพบูลย ์
และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

กิจกรรมที่ 3 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ติดตามการรายงาน
ผลผ่านระบบ (ผ่าน
ระบบ E-MES)  
ไตรมาส 1,2 
ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

น.ส.
ขนิษฐา 
อัศวพร-
ไพบูลย ์
และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้

ควบคุม/ 
ก ากับ ต.

ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 4 
ประชุมคณะท างาน
จัดท าเอกสาร 
รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 

น.ส.
ขนิษฐา 
อัศวพร-
ไพบูลย ์
และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

กิจกรรมที่ 5 
รวบรวมข้อมูลและ

จัดท าแบบรายงาน

ผลการตรวจ

ราชการ การ

ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

น.ส.
ขนิษฐา 
อัศวพร-
ไพบูลย ์
และคณะ 

น.ส.อุสา 
กลับหอม 

6. งบประมาณ จ านวน 60,250 บาท  (หกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  (ถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
-ค่าจัดท าเอกสารสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณที่ผ่านมา จ านวน 75 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 

11,250 11,250 

รวม 11,250 11,250 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะห์แบบติดตามและเตรียมมอบ
ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x150 บาท X 1 วัน) 
-ค่าวัสดุ 

4,500 

3,000 

4,500 

3,000 
รวม 4,500 3,000 7,500 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการรายงาน
ผลผ่านระบบ (ผ่านระบบ E-MES) รวม 4 ไตรมาส 
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน X 150 บาท X 4 วัน) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

18,000 

3,000 
2,000 

18,000 

2,000 
3,000 

รวม 21,000 2,000 23,000 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
-ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารในการจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

15,000 

3,000 
500 

15,000 

500 
3,000 

รวม 18,000 500 18,500 
รวมทั้งหมด 54,750 5,500 60,250 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

- ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลล่าช้า 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ให้ส่งงานให้ทันภายในก าหนด     
     - ติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่ก าหนด 
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8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
มีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
พัฒนา โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท า 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
สอดคล้อง ครบถ้วนและ
คุณภาพของเอกสาร 

เอกสารรายงานผล 
การรายงานข้อมูลในระบบ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
มีเอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
ชัดเจนและสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการรายงาน
ผลการบริหารจัดการ 
3. ผลคะแนนจากการตรวจราชการ

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีระบบการติดตามและประเมินผลมีคุณภาพ และเป็น

แบบอย่างได้ 
9.2 การรายงานผลเป็นไปตามนโยบายอย่างครอบคลุมและทันตามก าหนดเวลา 
9.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
9.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม

และสนับสนุนในการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวขนิษฐา  อัศวพรไพบูลย์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวอุสา  กลับหอม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 
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29. โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายนและ 10 พฤศจิกายน) 

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่  5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สพม.5 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์  

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562  

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรโดยการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลเป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้น การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี ความทันสมัย ครอบคลุมถูกต้อง 

สะดวก รวดเร็วในการน ามาใช้บริหารจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่าง 

ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการน าไปใช้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน  และ 10 พฤศจิกายน)  เพ่ือตอบสนองนโยบาย
การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในพ้ืนที่ให้การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายผ่านการ

วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว ต่อการน าไปใช้ได้อย่าง

เป็นระบบ 



[ 188 ] 

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา  จ านวน     

64 คน แยกเป็น 
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 12 คน 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 25 คน 
จังหวัดชัยนาท จ านวน 13 คน 
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 14 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 64 โรงเรียน     

มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกภารกิจในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปได้อย่างทั่วถึง  

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ

1. เสนออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากรแกนน า ก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดฝึกอบรมในด้าน

ขอบเขตและเนื้อหาของงานในแต่ล่ะส่วน 
3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้กับครูหรือเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบของ สถานศึกษา 
4. ด าเนินการตรวจ สรุป วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษาและรายงานผลให้ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่ก าหนด 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

กิจกรรมที่ 1ตรวจสอบการ
รายงานข้อมูล 10 พ.ย. 2561 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการ
รายงานข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 

กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะท างาน 
จัดประชุมเชงิปฏบิัติการจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา       
ปี 2562 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการ
รายงานข้อมูล 10 มิ.ย. 2562 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 

กิจกรรมที่ 5 แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท ารูปเล่มสารสนเทศ            
ปีการศึกษา 2562 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 

กิจกรรที่ 6 ประชุมคณะท างาน
จัดท ารูปเล่มสารสนทศ ปี 2562 

น.ส.กิตญดา  
ศิริมาตย์ 

นายศรัณย์ฤทธิ์ 
กล่อมปัญญา 
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6. งบประมาณ จ านวน   55,000  บาท  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
    1.1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 64 

        โรงเรียน ๆ ละ 1 วัน  100บาท x 64คน x 1วัน 
    1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม  

        25 บาท x 2 มื้อ x 64 คน x 1 วัน 
    1.3 ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน100บาทx25คนx1วัน 

  1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน  
        25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน 
  1.5 ค่าวัสดุ ในการจัดท าคู่มือการอบรม 

 จ านวน 70 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 

6,400 

3,200 

2,500 
1,250 

7,000 

6,400 

3,200 

2,500 
1,250 

7,000 

รวม 13,350 7,000 20,350 
2. ประชุมคณะท างานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

2.1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม
 100 บาท x 25 คน x 1 วัน 

    2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25บาทx2มื้อx25คน 
    2.3 ค่าวัสดุ ในการจัดท ารูปเล่มในการประชุมคณะท างาน
สารสนเทศ จ านวน 25 เล่มๆล่ะ50บาท 
    2.4 ค่าจัดท าเอกสารสรุปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 
ประจ าปี 2562 จ านวน 200 เล่มๆละ 150 บาท 

2,500 

1,250 

30,000 

900 

2,500 

1,250 
900 

30,000 

รวม 33,750 900 34,650 
รวมงบประมาณทั้งหมด 47,100 8,250 55,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ DMC กรอกต้องขอมาจากกลุ่มงานทะเบียน ซึ่งกลุ่มงานทะเบียนของโรงเรียน
ท างานล่าช้า  

2. บุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบงานกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เปลี่ยนแปลงบ่อย
3. บุคลากรใหม่ยังไม่เข้าใจรูปแบบและวิธีกรอกข้อมูล
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ท าหนังสือแจ้งโรงเรียน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานข้อมูล เร่งด าเนินการแจ้งกลุ่มงานทะเบียน

วัดผล เพื่อขอข้อมูลให้เร็วและทันก าหนด 
2. จัดอบรมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบข้อมูลในระดับสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคัญของ

ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ล่ะโปรแกรมและใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดท าข้อมูล 

8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. สพม.5 และโรงเรียนมีฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/สพม.5
และผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาครอบคลุมอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
3. สพม.5 มีข้อมูลสารสนเทศไว้เผย แพร่
และให้บริการ Download ผ่านทาง
เว็บไซต์เชิงประจักษ์ 

1. เอกสารสรุปเล่มข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษา 
2. เว็บไซต์ของ สพม.
3. การรายงานข้อมูลไปยัง สพฐ.
4. ค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

1. ระบบ Data Management
Center และระบบอื่นๆ 
2. เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ สพฐ.

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. สพม.5.มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆและเป็นปัจจุบันและน าไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพครอบคลุม 
2. เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร    

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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30. โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ และนายธงชัย ศรีทา 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินใน
ลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 
และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันของสถานศึกษาในสังกัด จึงเห็นสมควรให้มีการสื่อสาร 
สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินแนวใหม่ ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การน า
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(self-assessment report : SAR) บทบาทของศึกษานิเทศก์กับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงจัดท าโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสื่อสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา
3. เพ่ือสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา

2561 
4. เพ่ือการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะเข้า

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา จ านวน 64 โรงเรียน มีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

4. โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 2 โรงเรียน ได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จาก
หน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถ
ขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

4. สถานศึกษาได้รับการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่
สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การสื่อสาร และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร / ประชุมคณะกรรมการและ
วิทยากร เพ่ือเตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสื่อสาร และ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 
2) จัดท าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมฯ
3) ก าหนดการอบรมฯ และแจ้งสถานศึกษา
4) ด าเนินการอบรมฯ ตามก าหนด
5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลและจัดท ารายงานการอบรมฯ

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
เป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับสถานศึกษา 

1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
2) นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับสถานศึกษา 
3) ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพ่ือสรุปผลและจัดท ารายงานการ
นิเทศ 

กิจกรรมที่ 3 การสังเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการ
สังเคราะหผ์ลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
2) คณะกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือการสังเคราะห์และจัดท ารายงาน
การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมที่ 4 การซักซ้อมรับการประเมิน 
(mock assessment) จากหน่วยงานต้น
สังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ การซักซ้อมรับการ
ประเมิน (mock assessment) 
2) ด าเนินการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment)
สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
3) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลและจัดท ารายงานการซักซ้อม
รับการประเมิน (mock assessment) 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. การสื่อสาร และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ
ประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

น.ส.สุนทรี 
และคณะ 

นางนันทพร 

2. การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
เป็นพี่เลี้ยงด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับ
สถานศึกษา 

น.ส.สุนทรี 
และคณะ 

นางนันทพร 

3. การสังเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบและผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

น.ส.สุนทรี 
และคณะ 

นางนันทพร 

4. การซักซ้อมรับการประเมิน
(mock assessment) จาก
หน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่
สถานศึกษาจะเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

น.ส.สุนทรี 
และคณะ 

นางนันทพร 

6. งบประมาณ จ านวน  60,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การสื่อสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฯ 
1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ/วิทยากร

(ประชุมเตรียมการอบรม 1 วัน 15 คน (1x15x150=2,250) 
2) ค่าเดินทางคณะกรรมการ/วิทยากรในการประชุม  6 คน ประมาณ
การคนละ 500 (ประชุมเตรยีมการอบรม 1 วัน /อบรม 1 วัน) จ านวน 2 
วัน (2x6x500=6,000) 

2,250 

6,000 

2,250 

6,000 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3) ค่าเอกสารประกอบการอบรมจ านวน 85 เล่ม
(85x100=8,500)  

4) ค่าวัสดุ
5) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การอบรม

จ านวน 1 วัน 85 คน (1x85x150=12,750) 

8,500 

12,750 
7,250 

8,500 

7,250 
12,750 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 29,500 7,250 36,750 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ฯ 

1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
นิเทศ ในการประชุมเตรียมการนิเทศ 1 วัน และประชุมสรุปผล
การนิเทศ 1วัน รวม จ านวน 2 วัน  

2) การลงพ้ืนที่นิเทศโรงเรียน

ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการนิเทศการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ 

กิจกรรมที่ 3 การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในฯ 

1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ประชุมประชุมและเขียนรายงานการสังเคราะห์  4 วัน 12 คน 
(4x12x150=7,200) 

2) ค่าเดินทางคณะกรรมการในการประชุม  6 คน ประมาณ
การคนละ 500 จ านวน 4 วัน (4x6x500=12,000) 

3) ค่าเอกสารรายงานการสังเคราะห์ จ านวน 30 เล่ม
(30x100=3,000)  

4) ค่าเดินทางกรณีการประชุมที่เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7,200 

12,000 

3,000 

1,050 

7,200 

12,000 

3,000 

1,050 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 23,250 23,250 
กิจกรรมที่ 4 การซักซ้อมรับการประเมิน (mock 
assessment) 

1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ประชุมเตรียมการและสรุปผล 2 วัน 

2) การลงพ้ืนที่ซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment)

ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการนิเทศการจัดการศึกษา 
ทั้งระบบ 

รวมทั้งสิ้น 52,750 7,250 60,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บูรณาการนิเทศร่วมกับการนิเทศอ่ืนๆ     
8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
2. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือเป็น พ่ี เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. มีรายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
4. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการซักซ้อมรับการ
ประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้น
สังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

1. การทดสอบ
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
4. การสัมภาษณ์

1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม
3. แบบการสังเกต
4. แบบการสัมภาษณ์
5. แบบรายงานการนิเทศ

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการ

ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถขยาย
ผลกับบุคลากรในสถานศึกษาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการนิเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สามารถช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาได้ 

3. สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ) 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางนันทพร  มั่นทัพ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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31. โครงการ การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สนองนโยบาย  

นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ผู้รับผิดชอบ นางพิศมัย  สีแตง    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 -   กันยายน   2562  

1. หลักการและเหตุผล
            การตรวจสอบภายในเป็นกลไกลส าคัญและเป็นเครื่องมือในการสอบทานการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ได้ก าหนดให้การตรวจสอบภายใน คืองานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและค าปรึกษาที่มีคุณค่าแก่
หน่วยงาน  อนึ่งในการออกปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการติดตามประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ  กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแล 
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นระบบ  และเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การบัญชี   
และการพัสดุให้กับโรงเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุผลส าเร็จ 
ตามท่ีมุ่งหวัง 

        หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะต้องด าเนินงานปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม 
ดูแล  การบริหารจัดการ  การปฏิบัติงานภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป อย่างต่อเนื่องและ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนดถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

2. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีการ
ควบคุมทรัพย์สิน รัดกุม ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ทรัพยากรประหยัดคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง



[ 200 ] 

การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงานและให้การท างานเป็นแนวทางเดียวกัน 
4. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ว่าพียงพอและเหมาะสมเพียงใด 

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

1.1 ตรวจสอบการเงินการบัญชี ในระบบ GFMIS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  สุ่มตรวจ 1 เดือน ได้แก่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

        1.2 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
(งบเดือน)  สุ่มตรวจ 1  เดือน ได้แก่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

        1.3 ตรวจสอบใบส าคัญ หลักฐานการจ่ายเงิน รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายของ 
ส่วนราชการ จ านวน 1 เดือน ได้แก่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 12 โรงเรียน
ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สอบทานความถูกต้องรัดกุมของการควบคุมด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 

       2.2 ตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.3 สอบทานประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.4 ประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด สามารปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด 

2. ผู้บริหารมีความม่ันใจในการบริหารจัดการ  การใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เกิดประสิทธิภาพ  ประหยัดคุ้มค่า  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน  บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 
12 โรงเรียน เพ่ือให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2. จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบ และจัดท า
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

3. จัดท าแบบประเมินการตรวจสอบสถานศึกษา
ด้านการเงินและการบัญชี 

ต.ค.61– ก.ย. 62 

ต.ค. – พ.ย. 61 

ต.ค. – พ.ย. 61 

2. กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย์ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ในระบบ GFMIS 
และหลักฐานการเบิกจ่าย  ลูกหนี้เงินยืมราชการ ค่าเช่าบ้าน 
ค่ารักษา ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ การ
เบิกจ่ายตรง เงินทดรองราชการ สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร 
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก รายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ก.พ. 62 -มิ.ย. 62 

3 กิจกรรมที่ 3 
1. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน

ให้สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ทุกสิ้นเดือน จ านวน 12 
โรงเรียน 

2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

3. แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ 

4. แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ให้เลขาธิการคณะกรรมการ

พ.ย.61-ส.ค.62 

เม.ย. 61-พ.ค.61 

ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 62 
ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 62 

(ทุกสิ้น
เดือน) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

ภายในวันที่ 
30 ก.ย. 62 

4 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงินบัญชี ที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้โรงเรียน
ควบคุมเงินได้อย่างถูกต้องสามารถใช้บริหารจัดการของ
โรงเรียนได้ จ านวน 12 โรงๆละ 4 คน  

มี.ค. 62-ส.ค. 62 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเครือข่ายส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 42 และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน 

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 1 
1. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงิน
บัญชีและพัสดุ
สถานศึกษาในสังกัดที่
เป็นหน่วยรับตรวจ 
จ านวน 12 โรงเรียน
เพื่อให้ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
2. จัดท าเครื่องมือ
การตรวจสอบและจัดท า
เอกสารประกอบ การ
ตรวจสอบ 

นางพิศมัย  
สีแตง 

ผอ.สพม.5 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารการเงินและ
สินทรัพย์ดา้นการเงนิ
บัญชีและพัสดุในระบบ 
GFMIS  และหลักฐาน
การเบิกจ่าย ลูกหนี้ เงิน
ยืมราชการ ค่าเชา่บา้น 
ค่ารักษาค่าการศึกษาบุตร  
การเบิกจ่ายเงินใน
งบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ  
การเบิกจ่ายผ่านส่วน
ราชการ การเบิกจ่ายตรง 
เงินทดรองราชการ สมดุ
เงินสด เงินฝากธนาคาร 
ทะเบียนคุมหลักฐานขอ
เบิก รายงานต่าง ๆ ใน
ระบบ GFMIS เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

นางพิศมัย  
สีแตง 

ผอ.สพม.5 

กิจกรรมที่ 3 
1. ประชุมจัดท ารายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน
ให้สถานศึกษาที่เปน็
หน่วยรับตรวจทราบเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
จ านวน 12 โรงเรียน 
ประชุมจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบภายในของ
กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์เพื่อปรับปรุง
แก้ไขปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

นางพิศมัย  
สีแตง 

ผอ.สพม.5 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ตามระเบียบและรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน
แจ้งให้กลุ่มบริหาร
การเงินและสนิทรัพย์
ทราบ และแจ้งรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน
ให้เลขาธิการคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทราบ 
3. สรุปรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาและกลุ่ม
บริหารการเงินและ
สินทรัพยป์ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบ 
กิจกรรมที่ 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบงานดา้น
การเงินบัญชี ที่เป็นหนว่ย
รับตรวจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวน
การปฏิบัติงานดา้น
การเงินและบญัชีให้
โรงเรียนควบคุมเงินได้
อย่างถูกต้องสามารถใช้
บริหารจัดการของ
โรงเรียนได้ จ านวน 12 
โรง ๆ ละ 4 คน 

นางพิศมัย  
สีแตง 

ผอ.สพม.5 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในให้มี
ความรู้ความสามารถ  ใน
การ ให้ความรู้ ใหค้ า 
ปรึกษากับหน่วยรับตรวจ 

นางพิศมัย  
สีแตง 

ผอ.สพม.5 

6. งบประมาณ จ านวน  80,000.- บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
จ านวน 12 โรงเรียน เพ่ือให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน 36 วัน 
1.2 ค่าพาหนะ  

2. จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบ และจัดท า
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

 - ค่าวัสดุ 

80,000 

กิจกรรมที่ 2 
          ตรวจสอบการปฏิบัติ งานกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ใน
ระบบ GFMIS และหลักฐานการเบิกจ่าย ลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษา ค่าการศึกษาบุตร 
การเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ การเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ การ
เบิกจ่ายตรง เงินทดรองราชการ สมุดเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก รายงาน
ต่าง ๆ ในระบบ GFMIS เพ่ือป้องกันความเสี่ยง   
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  เป็นค่าตอบแทน จ านวน 3 คน 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 

1.ประชุมจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจทราบ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
จ านวน 12 โรงเรียน 

 - ค่าตอบแทน จ านวน 7 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 7 คน 
       จ านวน 2 ครั้ง (7คน x 150 บาท x 2ครั้ง) 

2.ประชุมจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ทราบ และแจ้งรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
     - ค่าตอบแทน จ านวน 3 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 7 คน 
       จ านวน 2 ครั้ง (7คน x 150 บาท x 2ครั้ง) 

3.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบ 

- ค่าวัสดุจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน  จ านวน 10 เล่ม 

กิจกรรมที่ 4 
      อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงินบัญชี ที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีให้โรงเรียนควบคุมเงินได้อย่างถูกต้อง
สามารถใช้บริหารจัดการของโรงเรียนได้ จ านวน 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบประมาณ 
12 โรงๆละ 4 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 1 วัน
(2 คน x 1 วัน x 6 ชม. X 600 บาท)

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 2 วนั x 240 บาท)
3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

จ านวน 53 คน (150 บาท x 53 คน)  
4. ค่าห้องประชุม (2,000 บาท x 2วัน)
5. ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร จ านวน 40 เล่ม
กิจกรรมที่ 5 
       พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีความรู้
ความสามารถในการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษากับ
หน่วยรับตรวจ จ านวน 2 คน 

รวมงบประมาณ 80,000.- 
หมายเหตุ  ใช้งบประมาณถัวจ่ายทุกกิจกรรม 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเรียน
การสอน ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 

2. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ย้ายและเปลี่ยนงานบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง ข้อมูลทางด้านการเงินบัญชีไม่สามารถน ามาบริหารจัดการได้ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในมีไม่ครบกรอบอัตราก าลัง ท าให้ดูแลหน่วยรับตรวจไม่ทั่วถึง และ
ขาดการพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดอบรมให้ความรู้แต่ละด้าน ทั้งด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และแก้ไขปัญหาการย้ายและเปลี่ยนโรงเรียน ของครูที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนให้มี
ความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ 

2. ประสานงานกับ สพฐ. เพื่อขอความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
3. ประสานงานกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยรับตรวจ ในการปฏิบัติงานให้เป็น

แนวทางเดียวกัน 
4. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างและทิศทางเดียวกัน
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  สามารถควบคุมเงินได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมได้รับความรู้
การปฏิบัติงานด้านบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบทุก
โรงเรียน 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาตน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานจากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่
จัดการความรู้ทุกคน 

การประเมิน 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางด้านงบประมาณมาบริหาร

จัดการภายในโรงเรียนได้ 
2. ครูผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและ

พัสดุได้ถูกต้องลดความเสี่ยงอันอาจเกิดความเสียหายต่อโรงเรียนได้ 
3. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้ทุกคน 

การประเมิน 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ควบคุมเงินได้อย่างถูกต้อง 
2. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่เข้ารับการอบรมด้านบัญชี มีความรู้ความเข้าใจ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนใกล้เคียงในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และพัสดุมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนได้

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นางพิศมัย  สีแตง)                  (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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32. โครงการ การนิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กร 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางจตุพร  บรรจงแก้ว และคณะศึกษานิเทศก์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี  ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

ทั้งนี้ปัจจัยภายในของโรงเรียนนั่นคือครู และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีความรู ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง กระบวนการส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง

ของหลักสูตรในยุคของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การนิเทศการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก การนิเทศมีสอง

ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการนิเทศโดยบุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือช่วยในการก ากับติดตามการ

บริหารงานทั้ง 4 งาน และนิเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สองของการนิเทศ นั่นคือ การ

นิเทศจากศึกษานิเทศก์ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

ดังนั้นการนิเทศที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เสนอขึ้นนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่มี

ความส าคัญที่จะส่งผลต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คุณภาพการบริหาร และเป็นการติดตามการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนในสังกัด 

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศด้านการจัดการศึกษา  
3.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย 
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีการด าเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
การนิเทศการศึกษาจะด าเนินงานในลักษณะ ดังนี้ 
4.1 การนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2/2561 
4.2 การนิเทศด้านการจัดการศึกษา และการเยี่ยมชั้นเรียน โดยศึกษานิเทศก์รายโรงเรียนด าเนินงานร่วมกับ

ครูผู้นิเทศ 
4.3 การนิเทศและติดตามการด าเนินงานตามนโนบายโดยองค์คณะ ประกอบด้วยด าเนินงานในรูปแบบ

คณะกรรมการ ร่วมกับ กตปน. 
4.4 การประชุมสรุปผลการนิเทศ

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายสห
วิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาคเรียนทีผ่่านมา 

1) ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมการนิเทศ
2) ก าหนดปฏิทนิการด าเนนิงานและประเด็นในการนิเทศ
3) แจ้งสหวิทยาเขตเพื่อด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในการน าเสนอ
ผลการด าเนนิงาน 
4) ด าเนินการนิเทศตามก าหนด
5) ประชุมคณะกรรมการนิเทศและจัดท าสรุปการนิเทศ

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศด้านการจัดการศึกษา และการ
เยี่ยมชั้นเรียน โดยศึกษานิเทศก์รายโรงเรียนด าเนนิงาน
ร่วมกับครูผู้นิเทศ 

1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2
2) ด าเนินการนิเทศตามก าหนด
3) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศและติดตามการด าเนนิงาน
ตามนโนบายโดยองค์คณะ ประกอบด้วยด าเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ ร่วมกับ กตปน. 

1) ประชุมคณะศึกษานิเทศก์และ กตปน.เพื่อวางแผนการนิเทศและ
ก าหนดประเด็นในการนิเทศตามนโยบายของ สพม.5 และสพฐ. 
2) ก าหนดปฏิทนิการนิเทศ
3) ด าเนินการนิเทศตามก าหนด
5) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ

กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลการนิเทศ 1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อสรุปผลการนิเทศในประเด็น
ดังต่อไปนี ้
 - ด้านการจัดการศึกษา และการเยี่ยมชั้นเรียน 
 - ด้านการด าเนินงานตามนโยบาย 
4) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ
5) น าข้อมูลไปวางแผนนิเทศในปีงบประมาณต่อไป
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. การเสนอโครงการ
และการเตรียมการ 

-นางจตุพร 
บรรจงแก้ว
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

คณะ
ผู้บริหาร 
สพม.5 2. ประชุมเตรียมการนิเทศ

3. การนิเทศสหวิทยาเขต
ภาคเรียนที่ 2 
4. การนิเทศการจัดการศึกษา
และเยี่ยมชั้นเรียน 
5. การนิเทศและติดตาม
การด าเนินงานตามนโนบาย 
โดยองค์คณะ 
6. จัดซื้อวัสดุสรุปผลการนิเทศ
7. สรุปผลการนิเทศ

6. งบประมาณ จ านวน 630,000 บาท (หกแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การจัดประชุมเตรียมการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม

ประชุม ( 12 คน x 150 บาท x 5 ครั้ง ) 

9,000 9,000 

2. การนิเทศ 3 รูปแบบ
2.1 กิจกรรมการนิเทศสหวิทยาเขต 9 วิทยาเขต ภาคเรียน

ที่ 2/2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง 18,000 บาท 
  2.1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

       2.1.2.1 คณะกรรมการนิเทศ 
(20 คน x 9 วัน x 150 บาท)  

 2.1.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เข้าร่วม   

18,000 

27,000 

44,700 

18,000 

27,000 

44,700 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม (298 คน x 150 บาท ) 
       2.1.2.3 คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

 (15 คน x 9 วัน x 150 บาท) 
20,250 20,250 

   2.2 กิจกรรมการนิเทศด้านการจัดการศึกษา และการเยี่ยม
ชั้นเรียน โดยศึกษานิเทศก์รายโรงเรียนด าเนินงานร่วมกับครูผู้
นิเทศ ดังนี้ 

  2.2.1 ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง 287,367 บาท 
       2.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 87,120 บาท( 120 บาท x 11 คน 

x 66 วัน ) 
   2.3 กิจกรรมการนิเทศและติดตามการด าเนินงานตามนโน
บายโดยองค์คณะ ประกอบด้วยด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ ร่วมกับ กตปน. 

  2.3.1 ค่าชดเชยน้ ามนัเชื้อเพลิง   60,957 บาท 
       2.3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  30,240 บาท ( 120 บาท x 18 

คน x 14 วัน )   

287,367 
87,120 

60,957 
  30,240 

287,367 
87,120 

60,957 
 30,240 

3.ค่าจัดประชุมสรุปผลการนิเทศ
    3.1 สรุปผลการนิเทศด้านการจัดการศึกษา และการเยี่ยม
ชั้นเรียน 

       3.1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการนิเทศ (150 บาท x 11 คน x 8 ครั้ง)  

       3.1.2 ค่าวิทยากร จ านวน 2 ท่าน (1,200 บาท x 7 
ชั่วโมง x 2 ท่าน )  
    3.2 สรุปผลการนิเทศด้านการด าเนินงานตามนโยบาย 

       3.2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการนิเทศ (150 บาท x 10 คน x 1 ครั้ง)  

       3.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร/จัดท ารูปเล่มเอกสาร จ านวน 
20 ชุด ๆ ละ 100 บาท (20 ชุด x 100 บาท )  

  3.2.3 ค่าวัสดุจัดท าเอกสารสรุปผลการนิเทศ 

16,800 

13,200 

1,500 

2,000 

1,500 

13,200 

16,800 

1,500 

2,000 

1,500 
5.ค่าวัสดุจัดท าเอกสารสรุปผลการนิเทศ 10,366 10,366 

รวมทั้งสิ้น 16,800 601,334 11,866 630,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ภารกิจอ่ืนแทรกเข้ามาท าให้การท างานไม่เป็นไปตามปฏิทิน
2. ความต่อเนื่องของการนิเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. พยายามจัดตามตารางการปฏิบัติงานให้ยืดหยุ่น ใช้กระบวนการนิเทศทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
2. การจัดสรรงบประมาณจากเขตขอให้อย่างพอเพียงในการด าเนินงาน

8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ความพึงพอใจของโรงเรียนต่อการนิเทศ
2.ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศที่มีคุณภาพ

การประเมินความพึงพอใจ 
การแจงนับ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบบันทึก 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางจตุพร  บรรจงแก้ว) 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางนันทพร มั่นทัพ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายธวัช  แซ่ฮ่ า ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
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33. โครงการ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 2  ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

ลักษณะโครงการ ใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางจตุพร  บรรจงแก้ว และคณะศึกษานิเทศก์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

การศึกษามีบทบาทส าคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์จ าเป็น  
ที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริม 
ความร่วมมือทางปัญญา ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่าง ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง          
นานาประเทศในการพัฒนาจิตส านึกยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้   โดยผ่าน
ทางหลักสูตรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ในยุคปัจจุบัน 

การด าเนินงานโครงการการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยบูรณาการกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ และใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการ เป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าว
ไกลสู่เวทีโลก จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการนิเทศในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่ง 
3.1.2 นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งหมดมีการแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.1.3 โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่งได้รับการนิเทศและติดตามการด าเนินงาน 

3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2.2 ครู นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
3.2.3 โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่งได้รับการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
การนิเทศการศึกษาจะด าเนินงานในลักษณะ ดังนี้ 
4.1 อบรมผู้บริหารและครูในด้านการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.2 ส่งเสริมให้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.3 นิเทศการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหารและครูในด้านการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1) เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
3) จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
4) ด าเนินการอบรมตามก าหนด
5) สรุปผลการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้ครู นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแสดงศักยภาพในระดับต่าง ๆ
2) ประสานอ านวยความสะดวกกับผู้จัดกิจกรรมและ
สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 นิเทศการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ก าหนดตารางการนิเทศ
2) ด าเนินการนิเทศตามก าหนด
3) สรุปผลการนิเทศเพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนในการนิเทศ
ต่อไป 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1.การเสนอโครงการ
และการเตรียมการ 

-นางจตุพร 
บรรจงแก้ว
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

คณะ
ผู้บริหาร 
สพม.5 2.ด าเนินการตามกิจกรรมที่

ก าหนด 
3.รายงานผลการด าเนินงาน

6. งบประมาณ จ านวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มรีายละเอียดดังนี ้
  1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 150 คน คน
ละ 150 บาท       รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 22,500 บาท 
  1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร คนละ 3,600 บาท/3 ช่ัวโมง จ านวน 5 คน        
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 บาท 
  1.3 ค่าสถานท่ี จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 4,000 บาท 

  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท   

18,000 42,500 60,500 

2. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  2.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  15,000 บาท (ถัวจ่าย) 
  2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจดักิจกรรม 11 คน*120 
       บาท*3 วัน =3,960 บาท 

18,960 18,960 

3.กิจกรรมนิเทศการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  24,000 บาท (ถัวจ่าย)
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดกิจกรรม 11 คน*120

       บาท*4 วัน =5,280 บาท 

29,280 29,280 

5.ค่าวัสดุจดัท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม 6,260 6,260 
รวมท้ังสิ้น 18,000 90,740 6,260 115,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ภารกิจอ่ืนแทรกเข้ามาท าให้การท างานไม่เป็นไปตามปฏิทิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. พยายามจัดตารางการปฏิบัติงานให้ยืดหยุ่น
8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ความพึงพอใจของโรงเรียนต่อการจัด
กิจกรรม 
2.ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
คุณภาพ 

การประเมินความพึงพอใจ 
การแจงนับ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบบันทึก 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
9.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
9.3 โรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางจตุพร  บรรจงแก้ว) 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางนันทพร มั่นทัพ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายธวัช  แซ่ฮ่ า ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
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34. โครงการ ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 องค์กรเด่น 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 นับเป็นหัวใจส ำคัญในกำรน ำนโยบำยส ำคัญๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้จะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนโยบำยและ
แนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลำ เพ่ือจะได้น ำไปขยำย
ผลในโรงเรียนและกลุ่มงำน จึงเป็นเรื่องท่ีส ำคัญจะต้องมีกำรประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบำย ประเด็นปัญหำ รับฟัง
ควำมคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ให้ไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้โดยรวม
และด้วยควำมร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่ำย จึงเป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดโครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแจ้งนโยบำย ข้อรำชกำรส ำคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่ม/หน่วย และบุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ได้ทรำบและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง 
มีควำมเข้ำใจและปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

2.2 เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรกำรศึกษำ, ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่ม/หน่วย และบุคลำกรในสังกัด    

2.3 เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
2.4 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือหำทำงแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ แสดงควำมยินดี กับ นักเรียน ครูบุคลำกร และสถำนศึกษำ 
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3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
1. ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ผู้เกี่ยวข้องและ

คณะท ำงำน รวม 100 คน จ ำนวน 3 ครั้ง/ปี 
2. ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย สพม.5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันพุธ รวม 15 คน

จ ำนวน 52 ครั้ง/ปี 
3. ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 รวม 60 คน จ ำนวน 3 ครั้ง/ปี

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เข้ำประชุมมีควำมเข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเขต 5 
2. ผู้เข้ำประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5

สถำนศึกษำในสังกัด 
3. ผู้เข้ำประชุมได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเพื่อหำทำงแก้ไขร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน
4. ผู้เข้ำประชุมได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงควำมยินดี

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดท ำโครงกำรปฏิทินก ำหนดวันประชุม ตุลำคม 2561 
2. แจ้งก ำหนดกำรให้ผู้เข้ำประชุมทรำบ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง 
3. แจ้งประชุมคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดเนื้อหำสำระในกำรประชุม ก่อนจัดท ำระเบียบวำระ

กำรประชุม 
4. ประสำนเรื่องสถำนที่จัดประชุม /อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ

อำหำรกลำงวัน  
ก่อนกำรประชุม 5 วัน 

5. จัดท ำเอกสำรวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม 
จัดเตรียมล ำดับขั้นตอนกำรประชุม  

ก่อนกำรประชุม 5 วัน 

6. ด ำเนินกำรประชุม (ตำมปฏิทิน) 
- ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่ม/หน่วย  ผู้เกี่ยวข้อง และคณะท ำงำน (สถำนที่เอกชน)  
จ ำนวน 100 คน 
- ประชุมทีมบริหำรกลุ่มพิชิตเป้ำหมำย และประชุม Conference 
จ ำนวน 15 คน 
- ประชุมบุคลำกร ในสังกัด สพม.5  จ ำนวน 60  คน 

ประชุม 4 เดือน/ครั้ง 

ประชุมทุกวันพุธ 

ประชุม 4 เดือน/ครั้ง 
7. รำยงำนกำรประชุม หลังกำรประชุม 7 วัน 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

1. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำฯ บุณยนุช สิรวลีย ์

2. ประชุมทีมบริหำรกลุม่พิชิต
เป้ำหมำย 

บุณยนุช สิรวลีย ์

3. ประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกร
สพม.5 

บุณยนุช สิรวลีย ์

6. งบประมาณ จ านวน  ....200,000....บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่/ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม จ ำนวน 100 คน รวม 3 ครั้ง 
(สถำนที่เอกชน) 
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 
100 คนๆ ละ 350 บำท/คน/ครั้ง  รวม 3 ครั้ง  
1.2 ค่ำเช่ำสถำนที่ห้องประชุม (เอกชน) 8,00 บำท/ครั้ง   
1.3 ค่ำวัสดุในกำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มพิชิตเป้ำหมำย (ทีม
บริหำรเขตพ้ืนที่) และประชุม Conference พุธเช้ำข่ำว สพฐ. 
ทุกวันพุธ  
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจ ำนวน 1 มื้อ 15 คนๆ ละ 25 
บำท 52 ครั้ง  

105,000 

24,000 

19,500 

20,000 

105,000 

24,000 
 20,000 

19,500 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกร สพม.5 จ ำนวน 
60 คน รวม 3 ครั้ง  
3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มและค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน 
คนละ 150 บำท/คน/ครั้ง รวม 3 ครั้ง 
3.2 ค่ำวัสดุเอกสำรในกำรอบรม 

27,000 

4,500 

31,500 

รวมทั้งสิ้น 175,500 24,500 200,000 



[ 221 ] 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. เงินงบประมำณมำล่ำช้ำ ไม่ทันต่อกำรจัดประชุม ผู้รับผิดชอบต้องส ำรองจ่ำยเงินส่วนตัว
2. สถำนที่ของหน่วยงำนในกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำร

ประชุม 
3. กำรจัดประชุมในสถำนที่หน่วยงำนจะต้องมีคณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำร ซึ่งเพ่ิมภำระงำนให้

เจ้ำหน้ำที่ และท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดเงินทดรองรำชกำรให้เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยโครงกำรในกำรบริหำรงำน
2. จัดกำรประชุมในสถำนที่เอกชน ที่มีควำมพร้อมในพ้ืนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
3. จัดกำรประชุมในสถำนที่เอกชน เพ่ือลดภำระกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จ ำนวน 100 คน รวม 3 คร้ัง/ปี  
2. ร้อยละของกำรประชุมทีมบรหิำรกลุ่มพิชิต
เป้ำหมำย จ ำนวน 15 คน รวม 52 คร้ัง/ปี  
3. ร้อยละของกำรประชุมบุคลำกร สพม.5 จ ำนวน
60 คน รวม 3 คร้ัง/ปี  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เข้ำประชุม มีควำมเข้ำใจและได้
รับทรำบแนวนโยบำย ข้อรำชกำรส ำคัญ เร่งด่วน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
สำมำรถน ำไปปฏบิัติได้ถูกต้องตรงกันและทนัตำม
เวลำที่ก ำหนด 
2. ร้อยละของผู้เข้ำประชุมได้รบัทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัด 
3. ร้อยละผู้เข้ำประชุมได้รับฟังควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละหำทำงแก้ไข
ร่วมกัน 
4. ร้อยละของผู้เข้ำประชุม ได้รบักำรส่งเสริม
สนับสนนุ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงควำมยินด ี

กำรตรวจสอบ/แบบสอบถำม 

กำรตรวจสอบ 

กำรตรวจสอบ/แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

บัญชีลงเวลำ 

บัญชีลงเวลำ 

บัญชีลงเวลำ 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 

แบบสอบถำม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ำประชุม ได้รับทรำบและเข้ำใจแนวนโยบำยและข้อรำชกำรส ำคัญ เร่งด่วน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้

ถูกต้องตรงกันและทันตำมเวลำที่ก ำหนด 

9.2 ผู้เข้ำประชุมได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

9.3 ผู้เข้ำประชุมได้รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ำไปปรุงแก้ไขใน 
กำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น และหำทำงแก้ไขร่วมกัน 

9.4 ผู้เข้ำประชุม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

(.นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด) 
ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยธวัช  แซ่ฮ่ ำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
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35. โครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      จุดเน้น สพม. 5 ข้อที่ 3 องค์กรเด่น 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

กำรประชำสัมพันธ์มีควำมส ำคัญ และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับ หน่วยงำน องค์กร และ 
สถำบันในสังคม เพรำะกำรประชำสัมพันธ์เป็นงำนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ด้วย
กำร สร้ำงสัมพันธภำพอันดี และกำรพัฒนำส่งเสริมควำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี  กำร
ประชำสัมพันธ์ เป็นกระบวนกำรสื่อสำรที่ท ำให้ประชำชนเข้ำใจยอมรับและสนับสนุน ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำน ขจัด ปัญหำข่ำวลือ และควำมเข้ำใจผิดโดยกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลที่เป็นจริง  เชื่อถือได้  และมีแหล่ง
อ้ำงอิงรับรอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จัดกำรเรียนกำรสอน สนับสนุน ส่งเสริม กำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนระดับ มัธยมศึกษำ ดูแลรับผิดชอบสถำนศึกษำ จ ำนวน  64 โรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนำท 
และอ่ำงทอง ด ำเนินกิจกรรม เพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ที่พัฒนำ
กำรศึกษำและสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ ภำพลักษณ์ท่ีดีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  เพ่ือให้เกิดควำมศรัทธำ  ควำมเชื่อม่ัน เป็นที่ ยอมรับของสังคมโดยรวม    

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕  ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่และภำรกิจของงำนประชำสัมพันธ์ ก่อให้เกิดควำมมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนงำนจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดไปสู่สำธำรณชนในหลำกหลำยรูปแบบ มีประสิทธิภำพ และคุณภำพสูงสุด และ
เพ่ือให้หน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดตลอดถึงบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องได้รับทรำบ และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือระหว่ำงกันด้วยดี จึงจัดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ด้วยกำรประชำสัมพันธ์    
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร ภำรกิจกำรบริหำรงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 

5  และสถำนศึกษำในสังกัดให้สำธำรณชน ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
       2.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นโยบำย แนวทำงกำรบริหำรงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
       2.3 เพ่ือให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน องค์กร และประชำชนมีควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำร

จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
        2.4 เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครู นักเรียน บุคลากร ต่อสาธารณชน    

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
1. เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ของสถำนศึกษำ และกลุ่มงำนต่ำงๆ ครบทุกสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มงำน
2. เผยแพร่ข่ำวสำร ภำรกิจ กำรบริหำรงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

เขต 5  ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และเว็ปไซต์ สพม.5 เว็บไซต์ สพฐ. เว็บไซต์สื่อมวลชน  สัปดำห์ละ 3 ครั้ง 
3. เผยแพร่ข่ำวสำรทำง Socail Media (Facebook  Line  Obec Line)  สัปดำห์ละ 3 ครั้ง
4. เผยแพร่ข่ำวสำรทำงบอร์ด ป้ำยประกำศส ำนักงำน เดือนละ 2 ครั้ง
5. เผยแพร่ข่ำวสำรทุกวันท ำกำร ทำงสื่อเสียงตำมสำยภำยในหน่วยงำน
6. เผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 จงัหวัด ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน รวม 24

ครั้ง/ปี  
7. เผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนจดหมำยข่ำว เดือนละ 1 ครั้ง
8. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงวำรสำรข่ำว สพม.5 จ ำนวนปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ  500 ฉบับ

3.2 ด้านคุณภาพ 
1. เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ของสถำนศึกษำ และกลุ่มงำนต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจกำรเผยแพร่ข่ำว

ประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 เป็นที่รู้จักแก่สำธำรณชนและหน่วยงำนภำยนอก
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำยนอก มีควำมสัมพันธ์ 

และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และกลุ่มงาน ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

2. จัดท าจดหมายข่าว สพม.5/ส่งแถลงข่าว ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข่าวสาร ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

6. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

7. ด าเนินการติดตามถ่ายภาพจัดท าข่าวกิจกรรม ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

8. จัดท าคัตเอ้าท์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

9. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเคเบิ้ลทีวี/ สถานีทยุกระจายเสียง ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

10. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

11. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเสียงตามสายของ สพม.5 ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

12. ประเมินผลโครงการ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนุช 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.

ค.
 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.จัดท ำป้ำย ปชส. บุณยนุช สิรวลีย ์
2.จัดท ำวำรสำร บุณยนุช สิรวลีย ์
3.จัดท ำวิดีทัศน์ บุณยนุช สิรวลีย ์
4.จัดท ำบอร์ดฯ บุณยนุช สิรวลีย ์
5.จัดท ำอัตเอำท์ บุณยนุช สิรวลีย ์
7.ปชส.ผ่ำนสื่อภำพ/สื่อเสียง บุณยนุช สิรวลีย ์
8.ปชส.ผ่ำน นสพ. บุณยนุช สิรวลีย ์
9.ประเมินผลโครงกำร บุณยนุช สิรวลีย ์
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6. งบประมาณ จ านวน   50,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. งำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่อ
สำธำรณชน งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
    1.1 ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์  3 ครั้งๆ 6 ฉบับๆ ละ 1,000 บำท  
(3X6X1,000)  
    1.3 ผ่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ / ป้ำยไวลนิล / ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
บอร์ดประชำสัมพันธ์ /  
    1,4 ค่ำวัสดุในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ด้วยกำร
ประชำสัมพันธ์     

18,000 

27,000 

 5,000 

50,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 50,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล กระแสสังคม  กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  
2. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กำรเบิกจ่ำย งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน งบประมำณถูกตัด งบประมำณ

ภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท ำให้กำรจัดสรรไม่พอเพียง 
3. ควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยอัน เนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
4. ควำมเสี่ยง หรือควำมเสียหำยที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนทั้ง

ทำงตรงและทำงอ้อม ที่ส่งผลต่อภำพพจน์ ภำพลักษณ์ และควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ให้มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำล  กระแสสังคม  เทคโนโลยี ข้อมูล

สำรสนเทศ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. ให้มีกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมแผนงำนโครงกำร และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน และ

ตรวจสอบงบประมำณทุกๆ ไตรมำส 
3. ให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยฯ เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่มีไปถึงชุมชน องค์กร

ภำยนอก และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ให้บุคคล ชุมชน เกิดควำมเชื่อถือในภำพลักษณ์ท่ีดีงำมต่อหน่วยงำน 
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8. การวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. วำรสำร /  แผ่นพับ
2. ข่ำวหนังสือพิมพ์ส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค
3. ข่ำวทำง Socail Media
4. ข่ำวทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
5. ข่ำวเว็บไซต์
6. บอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำวต่ำง ๆ
7. ป้ำยคัทเอ้ำท์ประชำสัมพันธ์
8. กำรประชุม

สังเกต / แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
        9.1 ข้ำรำชกำร ครู  นักเรียน  ประชำชน  องค์กรภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี

ควำมรู้  ควำมเข้ำใจและพร้อมให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ 
   9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 และสถำนศึกษำในสังกัดเป็นหน่วยงำนที่สำธำรณชน 

ได้รับทรำบภำรกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ทุกฝ่ำย 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

(.นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด) 
ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นำยธวัช  แซ่ฮ่ ำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
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36. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” สพม.5

สนองนโยบาย  
 นโยบาย สพฐ.  ข้อที่  5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่  5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดงั  
 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประชุมพร  ปานเพชร     

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับ คุณธรรม จริยธรรมของ
คนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 38 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนี้ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ใน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับเป็นความพยายามที่ดีของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตาม รัฐธรรมนูญในด าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติชาติว่า
ด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบชี้น าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพในอนาคต ได้อนุมัติให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต โดยให้ความส าคัญกับ            
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการ
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ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตของประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต
2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

จ านวน 1 โรงเรียน 
2. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 จ านวน 7 โรงเรียน
3. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 จ านวน 14 โรงเรียน
4. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 จ านวน 20 โรงเรียน
5. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 จ านวน 22 โรงเรียน
6. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของ สพม.5 จ านวน 64 คน
3.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ โรงเรียนสุจริต
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน

ของสถานศึกษา (ITA) 
3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
4. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของ สพม.5 ที่เข้าร่วมโครงการ มีลักษณะ 5 ประการ

ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
5. โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมทบทวน ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตาม 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร 
และคณะ 

2 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA) 

พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร 
และคณะ 

3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA) ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

พ.ค. 62 -
ก.ย.62 

น.ส.ประชุมพร 
และคณะ 

4 การวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

พ.ย. 62 -
ก.ย. 62 

น.ส.ประชุมพร 
และคณะ 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1. ประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA) 

น.ส. 
ประชุมพร 
และคณะ

นายชูเกียรติ/ 
นางนันทพร 

2. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนสุจริต (ITA) ของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

น.ส. 
ประชุมพร 
และคณะ

นายชูเกียรติ/ 
นางนันทพร 

6. งบประมาณ จ านวน  90,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
- ค่าถ่ายเอกสารในการประชุม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
ประชุมและคณะท างาน (30 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- ค่าสถานที่ประชุม  
- ค่าเดินทางไปราชการของคณะท างาน 30 คน  
เหมาจ่ายคนละ 400 (400 บาท x 30 คน) 

500 
4,500 

3,000 
12,000 

500 
4,500 

3,000 
12,000 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA)ของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ (30 คน x 240 บาท x 4 วัน) 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (64 โรงเรียน x 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารในการประชุมและประเมินโรงเรียน 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการ (30 คน  x 150 บาท x 1 วัน) 

28,800 
32,000 
2,000 

4,500 
2,700 

28,800 
32,000 
2,000 
2,700 
4,500 

รวมทั้งสิ้น 58,500 2,700 90,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ประสิทธิภาพในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ของ โครงการ    
2. การบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ
3. การนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA) ของคณะกรรมการนิเทศ

ไม่ตรงกันทั้งคณะ    

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. บริหารโครงการแบบทีม สร้างกลุ่มเครือข่ายครู (PLC)
2. ประสานงานฝ่ายการเงิน แผน คณะท างานให้มีความเข้าใจตรงกัน
3. การสร้างเครือข่ายการนิเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศที่เหมาะสม

8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน  
มีลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่าน
การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสฯ (ITA) 
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ของ สพม.5 มีลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
4. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 มีการกระบวนการวิจัย
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต 

- การสังเกต 
- การประเมิน 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบนิเทศ 
- แบบประเมิน ITA 
- แบบรายงานวิจัย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สามารถด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สพม.5  มีลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
4. โรงเรียน/สพม.5 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
5. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง และต่อต้านการป้องกันทุจริต
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 ผู้เสนอโครงการ 

     (น.ส.ประชุมพร  ปานเพชร) 
 ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 

   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนันทพร  มั่นทัพ) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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37. โครงการ  กิจกรรม 5 ส. จิตอาสาพัฒนา สพม.5 ท าดีด้วยหัวใจ

สนองนโยบาย 

นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

      กลยุทธ์  สพม. 5 ข้อที่ 5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      จุดเน้น  สพม. 5 ข้อที่ 3 องค์กรเด่น 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

ผู้รับผิดชอบ    นางบุณยนุช  ธรรมสอาด 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

          สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรมน าความรู้เท่าทันโลก   ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน องค์กร
เข้มแข็ง สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในส่วน ตัวของ
บุคคลที่จะทาให้มีจิตสาธารณะ ทุกคนค านึงถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตัว มากกว่าการคิดถึงความเป็น
ธุรกิจ การท าถูกท าชอบ ได้ชื่อว่าทาความดีเพราะเห็นคุณค่าของความดี 

       จิตอาสาทาให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมท่ีมีการให้และแบ่งปันซึ่งกัน และกัน 
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กวัยเรียน เพราะจิตอาสา
และจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ดังสุภาษิตท่ีว่า “ไม้อ่อนดัด
ง่ายไม้แก่ดัดยาก” 

       กระบวนการในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กับคนในองค์กร มีแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้คนใน
องค์กรเกิดความรู้และความเข้าใจที่สามารถนาออกมาใช้ได้ในลักษณะการมีจิตอาสาต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืนในองค์กร 
และในชุมชน ซึ่งในการเสริมสร้างให้กับบุคลากรมีหลากหลายวิธีการที่จะช่วยให้คนในองค์กรได้รับรู้และเรียนรู้อย่าง
ถูกธรรมนองคลองธรรม  เพ่ือไปสู่การมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และชุมชนต่อไป   
อีกท้ังเพ่ือเปนการสืบทอดพระปณิธาน สมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  และสอดรับกับกิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าความดีดวยหัวใจ  และเพ่ือปลูกฝังความมีจิตอาสา แก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5  

2. วัตถุประสงค์
  2.1. เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
  2.2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ   
  2.3. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญ

ต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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       2.4. เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงาน และการมจีิตสาธารณะและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์   

       2.5. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความสามัคคีและเกิดความ
ร่วมมือในองค์กร 
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  จัดท ากิจกรรม 5 ส. จิตอาสาพัฒนา สพม.5 ท าดีด้วย

หัวใจ  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.30 น.  
3.2 ด้านคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นหน่วยงานแห่งสุขภาวะ   เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ปฏิบัติงานและ คุณภาพของงาน 

2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมเพ่ือ

เป็นการพัฒนาจิตอาสาให้กับบุคลากร องค์กร และชุมชน

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประกาศนโยบายและเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยผูบ้ริหารระดับสูง

ของหน่วยงาน 
ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส ฯคณะกรรมการ
ท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ฯ  ก าหนด
หน้าที่คณะกรรมการ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

6. แบ่งพื้นที่รบัผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบ ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

7. ถ่ายรูปก่อนด าเนนิกิจกรรม ให้เห็นสภาพพืน้ที่ของสถานที่ท างาน
ก่อนที่จะลงมือท ากิจกรรมฯ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

8 ถ่ายรูปภายหลังการท ากิจกรรม 5 สฯ โดยพยายามถ่ายในมุมกล้อง
เดียวกับภาพที่ถ่ายไว้ก่อนท า เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบให้เห็นถึง
สภาพของสถานที่ท างานที่มีความแตกต่าง หรือ ความเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ีขึ้น 

9. ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบแต่ละพื้นที่ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 

10. รายงานผลการด าเนนิการและประเมินผลการปฏบิัติงาน รวมทัง้
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม 5 ส ให้ทุก
คนในหน่วยงานทราบ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 บุณยนชุ 
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5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. ประกาศนโยบายและเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ โดยผูบ้ริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิ
โครงการกิจกรรม 5 ส ฯ
คณะกรรมการท างานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงาน
กิจกรรม 5 ส ฯ  ก าหนดหน้าที่
คณะกรรมการ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

3. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกระดับ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

4. แบ่งพืน้ที่รับผิดชอบและ
มอบหมายความรับผดิชอบ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

5. ถ่ายรูปก่อนด าเนินกิจกรรม ให้
เห็นสภาพพื้นที่ของสถานทีท่ างาน
ก่อนที่จะลงมือท ากิจกรรมฯ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

6. ถ่ายรูปภายหลังการท ากิจกรรม
5 สฯ โดยพยายามถ่ายในมุม
กล้องเดียวกับภาพที่ถ่ายไว้ก่อน
ท า เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงสภาพของสถานที่ท างาน
ที่มีความแตกต่าง หรือ ความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

7. ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพืน้ที่และ
ให้ข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบแต่ละพื้นที่ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์

8. รายงานผลการด าเนินการและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน รวมทั้ง
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผล
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม 5 
ส ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 

บุณยนชุ สิรวลีย ์
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6. งบประมาณ   จ านวน  . ...-      บาท     พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประกาศนโยบายและเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

- 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส ฯ
คณะกรรมการท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 5 ส ฯ  ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการ 

- 

สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ - 
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบ 
ถ่ายรูปก่อนด าเนินกิจกรรม ให้เห็นสภาพพ้ืนที่ของสถานที่
ท างานก่อนที่จะลงมือท ากิจกรรมฯ 

- 

ถ่ายรูปภายหลังการท ากิจกรรม 5 สฯ โดยพยายามถ่ายในมุม
กล้องเดียวกับภาพที่ถ่ายไว้ก่อนท า เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงสภาพของสถานที่ท างานที่มีความแตกต่าง หรือ 
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

- 

ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และให้ข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่ 

- 

รายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม 
5 ส ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 

- 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 
1. กระบวนการท างานเป็นทีม
2. วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ก าหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. สร้างความตระหนักในกระบวนการท างานเป็นทีมให้กับบุคลากร รู้รักสามัคคี ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว

เสียสละเวลาการปฏิบัติงานให้เกิดความรักองค์กร 
2. ให้มีการก าหนดรูปแบบวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมโครงการฯ เป็นระบบมาตรฐานของหน่วยงาน
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ  และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ
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8. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส. จิตอาสาพัฒนา สพม.5 ท า
ด้วยดีหัวใจ   อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 มีจิตส านึก และจิตอาสาใน
การพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน 
2. ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และได้รับบรรยากาศที่ดี 

สังเกต / แบบสอบถาม 

สังเกต / แบบสอบถาม 

สังเกต / แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจใน

การด าเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการที่ดี สามารถ

จัดเก็บ เอกสารของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่าย 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

(นางบุณยนุช  ธรรมสอาด) 
นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
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38.โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”
        (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

สนองนโยบาย 
นโยบาย สพฐ.    ข้อที่  5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ สพม. 5 ข้อที่  5 พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           จุดเน้น สพม. 5  ข้อที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดงั  
 ข้อที่  2 ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากรดี  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบ       นางบุณยนุช  ธรรมสอาด    กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  โดย

มีพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และ

ปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร์ 6 ดาน 

ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้นในระยะที่ 3  คือ สูงกวารอยละ 50  (โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาพลักษณ์

การคอร์รัปชั่นในภาครัฐทั่วโลก ประเทศไทยได้คะแนน CPI 35  คะแนน  ส าหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น

ในภาครัฐทั่วโลก ประเทศไทยได้คะแนน CPI 37  คะแนน อยู่อันดับ 96 ในจ านวน 180 ประเทศ  เท่ากับประเทศอินโดนีเซีย)  

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายใน และตางประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการแกไข ปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงที 

ส าหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช 

ในงานดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อใหประเทศไทยของเรา สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางาม      

ทามกลางกระแสโลกในปจจุบัน นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรม 
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และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ (ดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีความพร้อมรับผิด  

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ดัชนีคุณธรรมการท างานใน

หน่วยงาน) เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จึงเล็งเห็นความส าคัญและการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) (กิจกรรมส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา)  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (น าไปสู่ผลลัพธ์)

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง 

ระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยประยุกต์ใช้หลัก 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
และต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 น าคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนา
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพ้ืนที่สุจริต  

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 รวมจ านวน  59 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 มีคุณลักษณะ 5  ประการ  “สู่เขตสุจริต สพม.5 ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น” 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
    1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    1.2 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.5 ประจ าปี 2562 

ตุลาคม 2561 
ธันวาคม 2562 

5,000 อุไรภรณ์  พุฒหอม 
บุณยนุช ธรรมสอาด 

2. พัฒนากระบวนงาน ก้าวสู่เขตสุจริต
2.1 จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.2 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ID-Plan

ตุลาคม 2561 
กันยายน  2562 

25,000 กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมรักความถูกต้อง ร่วมต้านทุจริต   
   3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
จิตส านึก สร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้ด ารงตนอย่างมี
วินัย  จัดค่ายคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ  และเป็นข้าราชการที่ดี 

ตุลาคม 2561 
กันยายน  2562 

30,000 กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    4.1 จัดสัมมนา และศึกษาดูงานวิธีการเสริม 
สร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัย ร่วมต้านทุจริต 
   4.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ “ปลูกจิตส านึก 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม      
   4.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ “การ
ด าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ
ราชการ, หลักธรรมาภิบาล และสร้างจิตส านึกเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต และคอรัปชั่น 
   4.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ  
กฎหมายการปฏิบัติงาน, ด้านการเงิน และพัสดุ 

ตุลาคม 2561
กันยายน  2562 

170,000 กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้  การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
(Integrity  and  Transparency Assessment  : 
ITA) 
5. เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่เขตสุจริต

5.1 จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สวนพอเพียง สพม.5 เพ่ือก้าวสู่เขตสุจริต 

ตุลาคม 2561 
กันยายน  2562 

10,000 กลุ่มอ านวยการ 

6. ท าความดี มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมและชุมชน
6.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าความดีด้วยหัวใจ

เพ่ือสาธารณะ ชุมชน แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
ตุลาคม 2561 

กันยายน  2562 
10,000 กลุ่มอ านวยการ 

5. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
    1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
    1.2 จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.5 
ประจ าปี 2562 

น.ส.อไุรภรณ ์
นางบุณยนุช 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 

2. พัฒนากระบวนงาน ก้าว
สู่เขตสุจริต 
   2.1 จัดท าคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

นางบุณยนชุ 
ธรรมสอาด  
และคณะ 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

   2.2 จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ID-Plan     
3. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมรักความถูกต้อง 
ร่วมต้านทุจริต    
  3.1 กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝัง
จิตส านึก สร้างทัศนคติ 
ค่านิยม ให้ด ารงตนอย่างมี
วินัย  จัดค่ายคุณธรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
และเป็นข้าราชการที่ดี 

นางบุณยนชุ 
ธรรมสอาด  
และคณะ 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 

4. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ   
   41 จัดสัมมนา และศึกษา
ดูงานวิธีการเสริม สร้างและ
พัฒนาให้บุคลากรมีวินัย 
ร่วมต้านทุจริต 
  4.2 เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ “ปลูกจิตส านึก 
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม      
  4.3 เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ “การด าเนินงาน 
ด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ในระบบราชการ, 

นางบุณยนชุ 
ธรรมสอาด  
และคณะ 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 
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กิจกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

หลักธรรมาภิบาล และสร้าง    
จิตส านึก เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต และ คอรัปชั่น 

  4.4 เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบ  
กฎหมายการปฏิบัติงาน, 
ด้านการเงิน และพัสดุ  
  4.5 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงานของส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (Integrityand 
Transparency 
Assessment : ITA) 
5. ใช้ชีวิตพอเพียง ก้าวสู่
เขตสุจริต 
    5.1 เสริมสร้างการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

นางบุณยนชุ 
ธรรมสอาด  
และคณะ 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 

6. จิตสาธารณะ ท าดีด้วย
หัวใจ เพื่อสังคมและชุมชน 
   6.1 ส่งเสริมการท าความดี
ด้วยหัวใจ เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว  

นางบุณยนชุ 
ธรรมสอาด  
และคณะ 

นายธวัช/ 
นางสิรวลีย์ 



[ 244 ] 

6. งบประมาณ จ านวน  250,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
    1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    1.2 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.5 ประจ าปี 2562 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ จ านวน 15 คนๆละ 150/ 1 วัน 
     - ค่าวัสดุในการอบรม 

2,250 

2,750 

(5,000) 

2,250 

2,750 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนงาน ก้าวสู่เขตสุจริต 
   2.1 จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 2.2 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ID-Plan    
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 59 คนๆละ 150/ 2 วัน 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(ภาครัฐ) จ านวน 1 
คน/1 วัน 6 ชั่วโมง 1X6X600     
     - ค่าวัสดุในการอบรม  

3,600 

17,700 

3,700 

(25,000) 

17,700 

3,600 

3,700 
กิจกรรมที่ 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมรักความถูกต้อง ร่วมต้านทุจริต    
3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตส านึก 
สร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้ด ารงตนอย่างมีวินัย  จัดค่าย
คุณธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  และเป็น
ข้าราชการที่ดี 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 59 คนๆละ 150/ 2 วัน 
        - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(ภาครัฐ) จ านวน 2 
คน/2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง 2X2X600   

 - ค่าวัสดุในการอบรม 

7,200 

17,700 

5,100 

(30,000) 

17,700 

7,200 

5,100 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ   
    4.1 จัดสัมมนา และศึกษาดูงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 3 มื้อ 
จ านวน 59 คนๆละ 800 จ านวน 1 วัน/ 2 มื้อ/1 วันๆละ 
600 
    - ค่าท่ีพัก 59 คนๆ ละ 600 บาท 
    - ค่าพาหนะ        
    - ค่าของที่ระลึก 
   4.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ “ปลูกจิตส านึก 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ “การด าเนินงาน   
ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ, หลัก     
ธรรมาภิบาล และสร้างจิตส านึกเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
และคอรัปชั่น 
  4.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ  กฎหมาย
การปฏิบัติงาน, ด้านการเงิน และพัสดุ  
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 59 คนๆละ 150/ 2 วัน 
        - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(ภาครัฐ) จ านวน 2 
คน/2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง 2X2X600   

 - ค่าวัสดุในการอบรม 

3,600 

82,600 

35,400 

15,500 

17,700 

1,500 

3,700 

(170,000) 

82,600 

35,400 

15,500 
1,500 

17,700 

3,600 

3,700 
     4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของส านัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (Integrity and 
Transparency  Assessment  :  ITA) 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 59 คนๆละ 150/ 1 วัน 

  - เอกสารการประเมินคุณธรรม 

8,850 

1,150 

8,850 

1,150 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่เขตสุจริต 
    5.1 จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนพอเพียง สพม.5 เพ่ือก้าวสู่เขตสุจริต 
    - ค่าวัสดุ 10,000 

(10,000) 

10,000 
กิจกรรมที ่6 จิตสาธารณะ ท าดีด้วยหัวใจ เพื่อสังคม
และชุมชน 
  6.1 ส่งเสริมการท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
    - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพ่ือสังคมและชุมชน 10,000 

(10,000) 

10,000 

หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนทีฯ ไม่เห็นความส าคัญ และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรม
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ มีภารกิจงานจ านวนมาก
3. การบริหารจัดการ และการสนับสนุนงบประมาณมาล่าช้า
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. บริหารโครงการแบบทีม โดยสร้างความร่วมมือจากทีมบริหาร เพ่ือชี้แจงบุคลากรในกลุ่มให้เห็น

ความส าคัญ และให้ความร่วมมือกิจกรรมโครงการเขตสุจริต 
2. ประสานงานฝ่ายการเงิน แผน คณะท างานให้มีความเข้าใจตรงกันในการด าเนินโครงการ

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากร   ทาง
การศึกษาและเจ้าหนา้ที่มีคุณลกัษณะ 
5 ประการ 

ประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ
ของบุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

แบบประเมนิคุณลักษณะ 5 ประการ 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษาและเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัตหิน้าที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมของผู้รับบริการ 

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 100 

ประเมินความพงึพอใจ แบบประเมนิความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ทุกคนมีทักษะ

การคิด สู่จิตส านึกของการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
2. บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ทุกคนมีคุณธรรม

จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สู่เขตสุจริต 
3. บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีคุณลักษณะ 5

ประการ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  มีความตระหนักมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
5. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับคุณลักษณะเขต

พ้ืนที่สุจริต 

    (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
       (นางบุณยนุช  ธรรมสอาด) 

     นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

      (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม) 

  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

 (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 



 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562          สพม. 5 

ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพ่ือการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ สามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไก
ที่ส าคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น และให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 กระบวนการการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับเกิดความตระหนักและ

เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจน 
มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้แทนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วม 

4. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัด กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดเน้นในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และจุดเน้นในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ให้หน่วยงาน,  เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 

6. การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน าการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 

7. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน
มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
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8. การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
 

 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2561 
(1) สพม. 5 แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2) สพม. 5 แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตุลาคม 2561 
(1) สพม. 5 แจ้งร่างแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(2) สพม. 5 ด าเนินการจัดท าร่างกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 

(1) ประชุมพิจารณากิจกรรม/โครงการที่เสนอขอ 
(2) น าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ธันวาคม 2561 
(1) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบ 
(2) สพม. 5 แจ้งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้เกี่ยวทราบและน าไป
บริหารจัดการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2562 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 1 

15 เมษายน 2562 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 2 

15 กรกฎาคม 2562 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 3 

15 ตุลาคม 2562 สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

สูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

  



 

 

 

 

 

  ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนใหม้ีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก – ดีเย่ียม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ทั่วถึงและมีคณุภาพ 
4. เพื่อให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ   
5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล             
6.  เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีนวัตกรรมทีม่ีประสทิธิภาพและเป็นต้นแบบได้ 
7. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมอื และมีความพึงพอใจผลการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 5 การศึกษามีคณุภาพ 
ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม     
ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา          
สู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน        
ความเป็นไทย 

3. สง่เสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

4. บริหารจัดการศึกษา       
ด้วยระบบคุณภาพโดย          
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาพื้นฐาน  
สู่สากล 
 

2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา    
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
SDGs 
 

4. พัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

5. พัฒนาการศึกษา     
ด้วยระบบคุณภาพ        
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 จุดเน้น 3 H 

เป้าประสงค์ 



 

 
 

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

1. ความมั่นคง 

2. การสร้างวาม
สามารถในการ
แข่งขัน 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาค 
ทางสังคม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาค  

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 

1. ความมั่นคง 

5. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

4. ด้านการสร้างโอกาส ใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

5. ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

3. ด้านการพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส ์

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

กลยุทธ์  
สพม.5 

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และมีคณุภาพ 

 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน SDGs 

 

4. พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5. พัฒนาการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 



 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ที่  251/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
--------------------------- 

   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
และสถานศึกษาในสังกัด และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครอบคลุมภารกิจการขับเคลื่ อน
การศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงแต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 
2564)  และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
     1. นายธวัช  แซ่ฮ่ า       ผอ.สพม.15  ปฏิบัติราชการที่  สพม.5  ในต าแหน่ง ผอ.สพม.5           ประธานคณะท างาน 
     2. นางวัฒนา โคตรมี      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5           รองประธานคณะท างาน  
     3. นายชูเกียรติ บุญรอด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5         รองประธานคณะท างาน  
     4. นายพรชัย  ยิ้มพงษ์  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                     กรรมการ 
     5. นายปราโมทย์  วุฒิวิชญานันต์ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                     กรรมการ 
     6. นายมงคลธร  บัวประทุม  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                     กรรมการ 
     7. นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                     กรรมการ 
     8. นางสาวอุสา  กลับหอม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                       กรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะท างานด าเนินการ   
     1. นายธวัช  แซ่ฮ่ า        ผอ.สพม.15  ปฏิบัติราชการที่  สพม.5  ในต าแหน่ง ผอ.สพม.5         ประธานคณะท างาน 
     2. นางวัฒนา โคตรมี       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5         รองประธานคณะท างาน  
     3. นายชูเกียรติ บุญรอด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5        รองประธานคณะท างาน  
     4. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท                              คณะท างาน 
     5. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี                              คณะท างาน 
     6. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี                               คณะท างาน 
     7. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง                             คณะท างาน 
     8. นางนันทพร  มั่นทัพ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                 คณะท างาน 
     9. นางอรุณี  กลับดี   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   คณะท างาน 

         /10. นางสิรวลีย์ ... 



 
 
     10. นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   คณะท างาน 
     11. นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  คณะท างาน 
     12. นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             คณะท างาน 
     13. นางพิสมัย สีแตง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                  คณะท างาน 

14. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      คณะท างาน  
     15. นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   คณะท างาน 
     16. นางชิวาภรณ์  รัตนศีล    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       คณะท างาน 
     17. นางหัทยา เข็มเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       คณะท างาน 
     18. นางสาวประชุมพร  ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              คณะท างาน 
     19. นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              คณะท างาน 
     20. นางสาวสุพิชญา  พันธุ์ฉนวน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
     21. นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                   คณะท างาน 
     22. นางจตุพร  บรรจงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                   คณะท างาน 
     23. นายภิญโญ  จูส ี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ             คณะท างาน 
     24. นายธงชัย  ศรีทา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ             คณะท างาน 
     25. นางสาวแคทรยีา  แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์                 คณะท างาน     
     26. นางกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
     27. นางบุณยนุช  ธรรมสอาด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ              คณะท างาน               
     28. นางสาวนุชร ี ด้วงส ี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                   คณะท างาน 
     29. นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
     30. นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม  นิติกรช านาญการ            คณะท างาน 
     31. นางปาณิสรา  ตุลพันธ์      นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ        คณะท างาน 
     32. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ             คณะท างาน 
     33. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                       คณะท างาน 
     34. นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           คณะท างาน 
     35. นางสาวธีราพร  เกตุส าราญ ลูกจ้างชั่วคราว                     คณะท างาน 
     36. นางสาวอุสา  กลับหอม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    คณะท างานและเลขานุการ 
     37. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 มีหน้าที ่ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560 – 2579)  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 5 ปี  
 

/ 3. คณะท างานจัดท าเอกสาร ... 



 
 

3.  คณะท างานจัดท าเอกสารและประสานงาน  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารข้อมูลและประสานการด าเนินงาน จัดเตรียม
สถานที่อาหารและอ านวยความสะดวกตลอดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.  นางสาวอุสา  กลับหอม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                      หวัหน้าคณะท างาน 
2.  นางวัญชุรี  ธูปบชูากร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                    คณะท างาน 
3.  นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                             คณะท างาน 
5.  นางสาวธีราพร  เกตุส าราญ   ลูกจ้างชั่วคราว                     คณะท างาน 
6.  นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       เลขานุการ/คณะท างาน 

 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ
ตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  สั่ง  ณ  วันที่   6  กันยายน  พ.ศ. 2561                                                                                                
                                                                                     

  

 

       (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติราชการที่ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
 



 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ที่   294/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏบิัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

--------------------------- 
   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 5,000,000 บาท นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจุดเน้นใน
สภาพบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าวางกรอบแนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  
    1.1 นายธวชั  แซ่ฮ่ า              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5             ประธานกรรมการ 
    1.2 นายชูเกียรติ บุญรอด         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5    รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางสาวอุสา  กลับหอม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 กรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีหน้าที่ 
ตรวจสอบกลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกดิประโยชน์สูงสุด โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 
     2.1 นายธวัช  แซ่ฮ่ า        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                ประธานกรรมการ 
     2.2 นายชูเกียรติ บุญรอด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5       รองประธานกรรมการ 
     2.3 นายมงคลธร  บัวประทุม  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                   กรรมการ 
     2.4 นายพรชัย  ยิ้มพงษ์  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมการ 
     2.5 นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมการ 
     2.6 นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย             กรรมการ 
     2.7 นายเผด็จ  สุนันธนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์            กรรมการ 

/2.8 นายสมศักดิ์ ... 



 
     2.8 นายสมศักดิ์  แย้มนุ่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระจัน             กรรมการ 
     2.9 นายบรรจบ  เฉลยมรรค  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม            กรรมการ 
     2.10 นางนันทพร  มั่นทัพ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 
     2.11 นางอรุณี  กลับดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                กรรมการ 
     2.12 นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                     กรรมการ 
     2.13 นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                กรรมการ 

2.14 นางพิศมัย สีแตง  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    กรรมการ 
2.15 นางสุรางค์  นกสี  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 

     2.16 นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา         กรรมการ  
     2.17 นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กรรมการ 
     2.18 นางสาวอุสา  กลับหอม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 คณะกรรมการและเลขานุการ 
     2.19 นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

3.  คณะท างานวางแผนการด าเนินโครงการ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ จัดท าเอกสารข้อมูลและ   
การวางแผน จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีและประสานการด าเนินงานการอ านวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 
     3.1 นางสาวอุสา  กลับหอม    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                      หวัหน้าคณะท างาน 
     3.2 นางวัญชุรี  ธูปบูชากร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                      คณะท างาน 
     3.3 นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                        คณะท างาน 
     3.4 นางสาวธีราพร  เกตุส าราญ ลูกจ้างชั่วคราว                     คณะท างาน 
     3.5 นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ         เลขานุการ/คณะท างาน 

 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ 

  สั่ง  ณ  วันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2561                                                                                                
                                                                                      

  

 

       (นายธวัช  แซ่ฮ่ า) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
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