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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพศึกษำ โดยเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับ             
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2566 - 2570) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องและก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กร กลยุทธ์ แนวทำงกำร
พัฒนำ ตัวชี้วัด งบประมำณ/โครงกำร และกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
กำรระดมควำมคิดเห็น และให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนข้อมูลสถิติ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้ผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำต่อไป   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ตั้งขึ้นตำมที่ได้มีกำรประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 เพ่ือบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ         
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำ ของสภำกำรศึกษำเมื่อครำวประชุมครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่  17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                
เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 
2554 และก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้ งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
จ ำนวน 62 เขต ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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  8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ  
  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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 สภำพทำงภูมิศำสตร์ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  
เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000  มีสถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน  26 โรงเรียน กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ดังนี้  

 

จังหวัดสิงห์บุร ี
 

  จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมำณ  822.478  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  514,049 ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดอ่ำงทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยกำรปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  6 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ ำเภอบำงระจัน  3. อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
  4. อ ำเภอพรหมบุรี  5. อ ำเภอท่ำช้ำง   6. อ ำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ ำนวน  12  โรงเรียน  จ ำนวนนักเรียน  7,141  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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จังหวัดอ่ำงทอง 

 

จังหวัดอ่ำงทองเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มภำคกลำง ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 32 (บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึง
ตลำดท่ำเตียนระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศ
ตะวันออกถึง ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ  40  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 968.372 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  605,232.5  ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยกำรปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น  7  อ ำเภอ ประกอบด้วย 
     1. อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง   2. อ ำเภอไชโย  3. อ ำเภอป่ำโมก 
          4. อ ำเภอโพธิ์ทอง   5. อ ำเภอแสวงหำ 6. อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 

    7. อ ำเภอสำมโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 14 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 11,194  คน 
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อ.โพธิ ิ ทอง

อ.วิ เศษชิ ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกิ 

อ.ปิ าโมก

อ.เมิ องอิ างทอง

โรงเริ ยนแสวงหาวิ ทยาคม

โรงเริ ยนอิ างทองปิ ทมโรจนิ วิ ทยาคม

โรงเริ ยนสตริ อิ างทอง

โรงเริ ยนโยธิ นบิ รณะ

โรงเริ ยนราชสถิ ตยิ วิ ทยา

โรงเริ ยนปาโมกขิ วิ ทยาภิ มิ 

โรงเริ ยนบางเสดิ จวิ ทยาคม

โรงเริ ยนโพธิ ทอง"จิ นดามณิ "

โรงเริ ยนโพธิ ิ ทองพิ ทยาคม

โรงเริ ยนริ ิ วหวิ าวิ ทยาคม

โรงเริ ยนวิ เศษไชยชาญ"ติ นติ วิ ทยาภิ มิ "

โรงเริ ยนวิ เศษชิ ยชาญวิ ทยาคม

โรงเริ ยนไผิ วงวิ ทยา

โรงเริ ยนสามโกิ วิ ทยาคม

N

EW

S

 

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%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/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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 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

กลุ่มนิเทศ 

ติดตำมและ

ประเมินผล 

กำรจัดกำร

ศึกษำ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
กฎหมำย
และคด ี

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำทำงไกล

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและ
กำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

กลุ่มนโยบำย

และแผน 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำในสังกัด 

26 โรงเรียน 
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                             ผูบ้ริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 
 

1. นำยวิศิษฏ์ มุ่งนำกลำง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  
 

2. นำยสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
3. นำยชำญณรงค์ ปำนเลิศ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 

 
 

                                      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วย 
 

 
1. นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

2. นำงอรุณี  กลับดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

3. นำงสำวอุสำ  กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

4. นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

5. นำงกมลชนก  ศรีภักดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

6. นำงสุรำงค์  นกสี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  

7. นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

8. นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 

9. นำงพรรณทิพำ ตรีธนะ ศรีหำนำม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

10. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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 กำรปกครอง ประชำกรและแรงงำน  
  

 4.1 กำรปกครอง  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่ำงทอง  
 จังหวัด เขตกำรปกครอง 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. อบต. เทศบำลเมือง/ต ำบล 

สิงห์บุรี 6 43 364 1 33 8 
อ่ำงทอง 7 73 519 1 43 21 

รวม 13 116 883 2 76 29 
ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2565 

 
 4.2 ประชำกร จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง มีประชำกรทั้งสิ้น 478,585 คน แบ่งเป็นเพศชำย 
228,184 คน เพศหญิง 250,401 คน  
 

พื้นที่ จ ำนวนประชำกร (คน) 
ชำย หญิง รวม 

ประเทศ 31,829,467 33,368,316 65,197,783 

สิงห์บุรี          96,991          107,243 204,234 

อ่ำงทอง         131,193          143,158 274,351 

รวมประชำกร 2 จังหวัด        228,184         250,401  478,585 
ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2565 

   
 4.3 แรงงำน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง  
 

พื้นที่ จ ำนวนผู้อยู่ใน 
ก ำลังแรงงำน (คน) 

จ ำนวนผู้มีงำนท ำ 
(คน) 

จ ำนวนผู้ว่ำงงำน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

สิงห์บุรี 111,008 108,352 2,568  

อ่ำงทอง 137,483 134,632 2,703  

รวม 248,491 242,984 5,271  
 ที่มำ :  รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด 2565 : แรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี, แรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
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 ข้อมลูพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ  (ณ วันที่ 10 มิถนุำยน 2565)  
 

 ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด 
    ปีกำรศึกษำ 2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีสถำนศึกษำในสังกัด      
จ ำนวน 26 โรงเรียน  ดังนี้ 

 จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมขนำด 
จังหวัด ใหญ่พิเศษ 

(2,500 ขึ้น
ไป) 

ใหญ่ 
(1,500 - 2,499) 

กลำง 
(500 - 1,499) 

เล็ก 
(1 - 499) 

รวม 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นักเรียน 

สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 7,141 
อ่ำงทอง 2 1 3 8 14 11,194 

รวม 3 - 5 17 26 18,335 
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมำยเหตุ  กำรแบ่งขนำดโรงเรียน หรือสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
             ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1 – 499 คน 
2. โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 
3. โรงเรียนขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1,500 – 2,499 คน 
4. โรงรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  2,500 คน 

 

ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล 10  มิถุนำยน 2565 เทอม 1/2565) 

ชั้น ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 
ม.1 1,640 1,876 3,516 104 
ม.2 1,628 1,692 3,320 100 
ม.3 1,695 1,720 3,415 101 

รวม ม.ต้น 4,963 5,288 10,251 305 
ม.4 1,153 1,770 2,923 91 
ม.5 1,034 1,599 2,633 89 
ม.6 962 1,566 2,528 89 

รวม ม.ปลำย 3,149 4,935 8,084 269 
รวมทั้งสิ้น 8,112 10,223 18,335 574 

                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน ขนำดโรงเรียน 
1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,833 75 ใหญ่พิเศษ 
2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,377 41 กลำง 
3 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,051 32 กลำง 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 379 15 เล็ก 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 343 15 เล็ก 
6 สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 330 14 เล็ก 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 219 11 เล็ก 
8 ศรีวินิตวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 173 6 เล็ก 
9 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 176 9 เล็ก 
10 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 109 8 เล็ก 
11 หัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 74 6 เล็ก 
12 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 77 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,141 238  
 

  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน จังหวัดอ่ำงทอง 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน ขนำดโรงเรียน 
1 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 3,005 81 ใหญ่พิเศษ 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,821 75 ใหญ่พิเศษ 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,519 41 ใหญ ่
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,201 31 กลำง 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 596 18 กลำง 
6 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 619 18 กลำง 
7 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 455 16 เล็ก 
8 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 189 10 เล็ก 
9 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 214 12 เล็ก 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 153 10 เล็ก 
11 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 136 6 เล็ก 
12 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 120 6 เล็ก 
13 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 89 6 เล็ก 
14 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 77 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่ำงทอง 11,194 336  
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 ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ (จังหวัดสิงห์บุรี)   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ครูผู้ช่วย ครู ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ รวมทั้งหมด 
1 หัวไผ่วิทยำคม 4 3 1 3 11 
2 สิงห์บุรี 8 33 45 56 142 
3 สิงหพำหุ"ประสำนมติรอุปถัมภ์" 3 7 7 2 19 
4 บำงระจันวิทยำ 6 19 15 14 54 
5 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ 3 4 7 1 15 
6 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 5 7 4 4 20 
7 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 1 5 3 3 12 
8 บ้ำนแป้งวิทยำ 1 9 0 3 13 
9 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 5 13 2 4 24 
10 อินทร์บุรี 2 33 17 18 70 
11 ทองเอนวิทยำ 3 3 3 3 12 
12 ศรีวินิตวิทยำคม 2 9 0 1 12 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 43 145 104 112 404 
 

   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ (จังหวัดอ่ำงทอง) 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ครูผู้ช่วย ครู ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ รวมทั้งหมด 
1 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 10 66 42 31 149 
2 สตรีอ่ำงทอง 12 57 34 49 152 
3 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 4 4 3 1 12 
4 รำชสถิตย์วิทยำ 2 10 2 1 15 
5 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 8 12 11 7 38 
6 บำงเสด็จวิทยำคม 1 7 0 4 12 
7 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) 10 19 12 14 55 
8 โพธิ์ทองพิทยำคม 1 4 3 4 12 
9 แสวงหำวิทยำคม 4 9 7 9 29 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม 2 6 3 3 14 
11 วิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 14 27 23 11 75 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ครูผู้ช่วย ครู ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ รวมทั้งหมด 
12 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 3 6 2 2 13 
13 ไผ่วงวิทยำ 5 5 4 0 14 
14 สำมโก้วิทยำคม 4 9 9 10 32 

รวมจังหวัดอ่ำงทอง 80 241 155 146 622 
   

   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 ข้อมูลโรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จ ำนวน

นักเรียน 

จ ำนวนผู้บริหำร 

และครู 

หมำยเหตุ 

 จังหวัดสิงห์บุรี     

1 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี 1,377 คน 70 คน น ำร่อง ระดับภำคกลำง 

เป็นจังหวัดน ำร่อง 

2 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี 74 คน 11 คน  

3 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ บำงระจัน 1,051 คน 54 คน 
 

4 โรงเรียนค่ำยบำงระจัน

วิทยำคม 

ค่ำยบำงระจัน 343 คน 20 คน 
 

5 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง 379 คน 24 คน 
 

6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี 176 คน 12 คน 
 

 จังหวัดอ่ำงทอง     

1 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติ

วิทยำภูมิ” 

วิเศษชัยชำญ 1,519 คน 75 คน น ำร่องระดับจังหวัด 

2 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง 1,201 คน 55 คน 
 

3 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม แสวงหำ 455 คน 29 คน 
 

4 โรงเรียนป่ำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก 596 คน 38 คน 
 

5 โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ 619 คน 32 คน 
 

6 โรงเรียนรำชสถิตวิทยำ ไชโย 214 คน 15 คน 
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 สรุปประเภทโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

จ ำแนก 4 ประเภท ดังนี้ 
1. โรงเรียนคุณภำพ ระดับภำค/ระดับจังหวัด, ประจ ำต ำบล  
2. โรงเรียนโครงกำร Connext ED 
3. โรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ กลุ่มรัชดำภิเษก 
4. โรงเรียนทั่วไป 

ที ่ สหวิทยำเขต ชื่อสถำนศึกษำ จังหวัด ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
(10 มิ.ย. 65) 

1 พระนอนจักรสีห ์ พรหมบุรรีัชดำภเิษก สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล และโครงกำร
พระรำชด ำริ กลุ่มรัชดำภเิษก 

176 

2 พระนอนจักรสีห ์ ท่ำช้ำงวิทยำคำร สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล 379 
3 พระนอนจักรสีห ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล 2,833 
4 พระนอนจักรสีห ์ สิงหพำหุ (ประสำนมิตรอุปถัมภ์) สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล , Connext ED 330 
5 พระนอนจักรสีห ์ หัวไผ่วิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล, Connext ED 74 
6 พระนอนจักรสีห ์ บ้ำนแป้งวิทยำ สิงห์บุร ี ทั่วไป 77 
7 ถิ่นวีรชน บำงระจันวิทยำ สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล, Connext ED 1,051 
8 ถิ่นวีรชน ศรีวินิตวิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล 173 
9 ถิ่นวีรชน อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี คุณภำพ (ระดับภำค) 1,377 
10 ถิ่นวีรชน ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล, Connext ED 219 
11 ถิ่นวีรชน ค่ำยบำงระจันวิทยำคม สิงห์บุร ี คุณภำพประจ ำต ำบล, Connext ED 343 
12 ถิ่นวีรชน ทองเอนวิทยำ สิงห์บุร ี ทั่วไป 109 
13 อินทประมูล โพธิ์ทอง (จินดำมณี) อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 1,201 
14 อินทประมูล แสวงหำวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 455 
15 อินทประมูล สำมโก้วิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 619 
16 อินทประมูล ริ้วหว้ำวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล, Connext ED 153 
17 อินทประมูล สตรีอ่ำงทอง อ่ำงทอง ทั่วไป 3,005 
18 อินทประมูล โพธิ์ทองพิทยำคม อ่ำงทอง ทั่วไป 77 
19 อินทประมูล ไผ่วงวิทยำ อ่ำงทอง ทั่วไป 89 
20 เจ้ำพระยำ ปำโมกข์วิทยำภมู ิ อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 596 
21 เจ้ำพระยำ โยธินบูรณะ อ่ำงทอง อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 120 
22 เจ้ำพระยำ บำงเสด็จวิทยำคม อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 189 
23 เจ้ำพระยำ รำชสถิตย์วิทยำ อ่ำงทอง คุณภำพประจ ำต ำบล 214 
24 เจ้ำพระยำ วิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) อ่ำงทอง คุณภำพ (ระดับจังหวัด) 1,519 
25 เจ้ำพระยำ อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม อ่ำงทอง ทั่วไป 2,821 
26 เจ้ำพระยำ วิเศษชัยชำญวิทยำคม อ่ำงทอง ทั่วไป 136 
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 ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้บริหำรและ 
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยยึดหลักกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคลุม
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ตั้ งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จนถึง
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยด ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิชำหลัก เพ่ิมศักยภำพนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจัดท ำโครงกำรและก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ผล
กำรด ำเนินกำรสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

6.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ       

             ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภำษำไทย 51.19 52.13 58.12 +6.93 +5.99 
ภำษำอังกฤษ 31.11 30.79 32.92 +1.81 +2.13 
คณิตศำสตร ์ 24.47 24.75 27.47 +3.00 +2.72 
วิทยำศำสตร์ 31.45 31.67 34.07 +2.62 +2.40 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 38.14 +3.59 +3.31 
                ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยที่สูงกว่ำ ระดับประเทศ  
และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
             ระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพม.สหอท ปี 2564 สพม.สหอท ปี 2563 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 58.12 56.43 +1.69 

ภำษำอังกฤษ 32.92 36.34 -3.42 
คณิตศำสตร์ 27.47 29.21 -1.74 
วิทยำศำสตร์ 34.07 31.27 +2.80 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ 38.15 38.31 -0.16 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
             จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  
สิงห์บุรี – ประเทศ 

3 – 2  
สิงห์บุรี – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.สิงห์บุรี 

ภำษำไทย 51.19 52.13 55.66 +4.47 +3.53 
ภำษำอังกฤษ 31.11 30.79 31.82 +0.71 +1.03 
คณิตศำสตร์ 24.47 24.75 25.15 +0.68 +0.40 
วิทยำศำสตร์ 31.45 31.67 32.99 +1.54 +1.32 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ 34.56 34.84 36.41 +1.85 +1.57 
                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสำระ 

1 โรงเรียนสิงห์บุรี 62.80 37.26 30.83 35.86 41.69 
2 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 50.62 24.60 22.68 31.24 32.28 
3 โรงเรียนอินทร์บุรี 49.95 27.19 19.96 30.21 31.83 
4 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 48.71 29.91 20.79 27.84 31.81 
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ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสำระ 

5 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 49.22 26.14 19.86 31.39 31.65 
6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก 46.31 26.80 20.64 30.42 31.04 
7 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ 45.32 26.62 18.57 30.13 30.16 
8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม 47.95 22.96 18.70 29.77 29.84 
9 โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 41.34 27.34 20.94 27.44 29.26 
10 โรงเรียนทองเอนวิทยำ 42.79 23.96 19.63 29.23 28.90 

                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

หมำยเหตุ : ในจังหวัดสิงห์บุรี มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 10 โรงเรียน (จำก 12 โรงเรียน ร้อยละ 83.33) 
 
ตำรำงท่ี 5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
              จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  

อ่ำงทอง – ประเทศ 
3 – 2  

อ่ำงทอง – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.อ่ำงทอง 
ภำษำไทย 51.19 52.13 56.20 +5.01 +4.07 

ภำษำอังกฤษ 31.11 30.79 31.39 +0.28 +0.60 
คณิตศำสตร์ 24.47 24.75 26.29 +1.82 +1.54 
วิทยำศำสตร์ 31.45 31.67 33.16 +1.17 +1.49 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ 34.56 34.84 36.76 +2.22 +1.92 
                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสำระ 

1 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง 66.23 40.40 36.79 39.84 45.81 
2 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 59.27 32.45 27.72 33.97 38.35 
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 56.44 27.86 22.70 30.64 34.41 
4 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ 54.70 26.23 22.19 33.01 34.03 
5 โรงเรียนไผ่วงวิทยำ 47.79 22.66 24.94 36.25 32.91 
6 โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ 52.56 26.56 21.38 31.11 32.90 
7 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม 49.25 28.13 17.70 28.20 30.82 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                สพม.สหอท 
 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่มสำระ 

8 โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 47.10 24.88 18.91 25.93 29.20 
9 โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม 45.36 22.32 15.61 28.71 28.00 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

หมำยเหตุ : จังหวัดอ่ำงทอง มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบจ ำนวน 9 โรงเรียน (จำก 14 โรงเรียน ร้อยละ 64.28) 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
             จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภำษำไทย 46.40 47.74 49.66 +3.26 +1.92 
สังคมศึกษำ 36.87 37.45 39.29 +2.42 +1.84 
ภำษำอังกฤษ 25.56 25.83 26.28 +0.72 +0.45 
คณิตศำสตร ์ 21.28 21.83 22.50 +1.22 +0.67 
วิทยำศำสตร ์ 28.65 29.04 29.45 +0.80 +0.41 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 33.44 +1.69 +1.06 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำ ระดับประเทศ และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกรำยวิชำ 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                สพม.สหอท 
 

ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
                ของ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพม.สหอท ปี 2564 สพม.สหอท ปี 2563 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 49.66 44.84 +4.82 

สังคมศึกษำ ฯ 39.29 35.57 +3.72 
ภำษำอังกฤษ 26.28 28.38 -2.10 
คณิตศำสตร์ 22.50 26.11 -3.61 
วิทยำศำสตร์ 29.45 32.59 -3.14 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ 33.44 33.50 -0.06 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศกึษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
             จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  
สิงห์บุรี – ประเทศ 

3 – 2  
สิงห์บุรี – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.สิงห์บุรี 

ภำษำไทย 46.40 47.74 48.23 +1.83 +0.49 
สังคมศึกษำ 36.87 37.45 38.03 +1.16 +0.58 
ภำษำอังกฤษ 25.56 25.83 25.91 +0.35 +0.08 
คณิตศำสตร์ 21.28 21.83 20.94 -0.34 -0.34 
วิทยำศำสตร์ 28.65 29.04 28.39 -0.26 -0.26 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ 31.75 32.38 32.30 +0.55 -0.08 
                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษำ 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสำระ 

1 โรงเร ียนสิงห์บุร ี 61.13 42.32 34.04 28.87 33.09 39.89 
2 โรงเร ียนท่ำช ้ำงวิทยำคำร 52.83 39.63 28.82 20.83 30.53 34.52 
3 โรงเรียนอินทร์บุร ี 47.63 38.77 25.59 18.75 25.49 31.24 
4 โรงเร ียนบ้ำนแป ้งวิทยำ 49.66 37.18 21.45 21.63 26.22 31.22 
5 โรงเร ียนศรีศกัดิ์ส ุวรรณวิทยำ 44.31 37.90 22.45 18.60 28.47 30.34 
6 โรงเร ียนหัวไผ่วิทยำคม 40.53 38.38 19.55 12.50 27.27 27.64 
7 โรงเร ียนพรหมบุรรี ัชดำภิเษก 44.54 34.80 20.36 12.75 25.32 27.55 
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ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษำ 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสำระ 

8 โรงเร ียนบำงระจนัวิทยำ 39.73 34.62 21.16 16.57 25.27 27.47 
9 โรงเร ียนศรีวินิตวิทยำคม 41.60 36.58 19.00 13.68 25.81 27.33 
10 โรงเร ียนทองเอนวิทยำ 30.53 29.60 18.84 16.44 22.95 23.67 

                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

หมำยเหตุ : ในจังหวัดสิงห์บุรี มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบ จ ำนวน 10 โรงเรียน (จำก 12 โรงเรียน ร้อยละ 83.33) 
 
ตำรำงท่ี 5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
              จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 3 – 1  

อ่ำงทอง – ประเทศ 
3 – 2  

อ่ำงทอง – สพฐ. 1 ระดับประเทศ 2 ระดับ สพฐ. 3 รร. ใน จ.อ่ำงทอง 
ภำษำไทย 46.40 47.74 51.93 +5.53 +4.19 

สังคมศึกษำ 36.87 37.45 41.18 +4.31 +3.73 
ภำษำอังกฤษ 25.56 25.83 26.82 +1.26 +0.99 
คณิตศำสตร์ 21.28 21.83 24.79 +3.51 +2.96 
วิทยำศำสตร์ 28.65 29.04 31.15 +2.50 +2.11 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ 31.75 32.38 35.17 +3.42 +2.79 
                       ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 
ตำรำงท่ี 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
             จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ยโรงเรียนในจังหวัดอ่ำงทอง 

ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษำ 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสำระ 

1 โรงเร ียนสตรีอ่ำงทอง 63.03 48.20 40.83 39.51 39.99 46.31 
2 โรงเร ียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วทิยำคม 55.27 42.31 32.57 25.36 32.30 37.56 
3 โรงเร ียนรำชสถิตย์วิทยำ 55.03 42.58 23.26 21.67 41.67 36.84 
4 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 53.79 42.12 23.02 23.08 31.88 34.77 
5 โรงเร ียนสำมโก้วิทยำคม 53.38 39.05 22.99 24.49 32.16 34.41 
6 โรงเร ียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 51.08 41.16 21.75 19.92 27.57 32.29 
7 โรงเร ียนแสวงหำวิทยำคม 50.11 38.70 22.16 19.38 30.36 32.14 
8 โรงเร ียนปำโมกข ์วิทยำภูมิ 43.73 37.63 20.25 21.84 27.28 30.14 
9 โรงเร ียนริ้วหว้ำวิทยำคม 39.08 37.00 21.29 17.81 27.65 28.56 
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ที ่ โรงเรียน (x̅)  
ภำษำไทย 

(x̅)  
สังคมศึกษำ 

(x̅)  
อังกฤษ 

(x̅)  
คณิตศำสตร์ 

(x̅)  
วิทยำศำสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่มสำระ 

10 โรงเร ียนโยธินบ ูรณะ อ่ำงทอง 42.66 37.25 20.40 16.56 23.85 28.14 
11 โรงเร ียนวิเศษช ัยชำญวิทยำคม 43.63 37.00 16.60 13.13 21.70 26.41 

                      ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
 

หมำยเหตุ จังหวัดอ่ำงทอง มีจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมสอบจ ำนวน 11 โรงเรียน (จำก 14 โรงเรียน ร้อยละ 78.57) 
 
 6.2  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับกำรปลูกฝัง
และพัฒนำให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคม ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2564 ดังนี้ 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับชั้น จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 10 พ.ย. 
2564 

จ ำนวนผู้เรียน 
ที่จบกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2564  

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

ผ่ำน ดี ดีเย่ียม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.1 3,329 3,323 108 334 2,881 3,215 96.75 
ม.2 3,373 3,387 126 345 2,916 3,261 96.28 
ม.3 3,473 3,325 59 226 3,040 3,266 98.23 
ม.4 2,748 2,692 68 191 2,433 2,624 97.47 
ม.5 2,579 2,571 47 142 2,382 2,524 98.17 
ม.6 2,461 2,404 52 120 2,232 2,352 97.84 
รวม 17,963 17,702 460 1,358 15,884 17,242 97.40 

 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2565 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
 

 6.3  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี  

       ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำแนกตำมกำรรับรองและจังหวัด พบว่ำ ผลกำรประเมินของสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 26 แห่ง มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 25 แห่ง (ร้อยละ 96.15) ยังไม่ได้รับ
กำรประเมิน จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.85)  
       โดยจังหวัดสิงห์บุรี จ ำนวน 12 แห่ง มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 11 แห่ง (ร้อยละ 91.67) 
ยังไม่ได้รับกำรประเมิน จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 8.33) และจังหวัดอ่ำงทอง จ ำนวน 14 แห่ง  มีผลได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 100)  
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โรงเรียน 

มำตรฐำนที่ ๑ 
คุณภำพ
ผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒
กระบวนกำร
บริหำรและ

จัดกำร 

มำตรฐำนที่ ๓
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 

ผลกำรประเมิน
ประจ ำปี

งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

จังหวัดสิงห์บุรี      
สิงห์บุรี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ปี 2562  
บำงระจันวิทยำ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปี 2562  
ศรีวินิตวิทยำ ดี ดี ดี ปี 2562  
อินทร์บุรี ดี ดี ดี ปี 2563  
ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2563  
หัวไผ่วิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2563  
ท่ำช้ำงวิทยำคำร ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 

สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
พรหมบุรีรัชดำภิเษก ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
ทองเอนวิทยำ ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
บ้ำนแป้งวิทยำ     ยังไม่ได้ประเมิน 

จังหวัดอ่ำงทอง      
อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปี 2562  
วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” ดี ดีมาก ดีมาก ปี 2562  
ปำโมกข์วิทยำภูมิ ดี ดีมาก ดีมาก ปี 2562  
สำมโก้วิทยำคม ดี ดีมาก ดี ปี 2562  
สตรีอ่ำงทอง ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
โพธิ์ทอง “จินดำมณี” ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปี 2564 ระยะที่ 1 
แสวงหำวิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
โยธินบูรณะ อ่ำงทอง ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 
โพธิ์ทองพิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2564 ระยะที่ 1 และ 

ระยะที่ 2 
บำงเสด็จวิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2565 ระยะที่ 1 
รำชสถิตย์วิทยำ ดี ดี ดี ปี 2565 ระยะที่ 1 
ริ้วหว้ำวิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2565 ระยะที่ 1 
วิเศษชัยชำญวิทยำคม ดี ดี ดี ปี 2565 ระยะที่ 1 
ไผ่วงวิทยำ ดี ดี ดี ปี 2565 ระยะที่ 1 
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จังหวัด จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน สรุปผล 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับรอง ยังไม่ได้ประเมิน 
สิงห์บุรี 3 3 5  11 1 
อ่ำงทอง 4  5 5 14 - 

รวม 7 3 10 5 25 1 
ร้อยละ 26.92 11.54 38.46 19.23 96.15 3.85 

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2562 - 2565) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : สพม.สหอท 

      6.4  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
             กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

  ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 3 
มำตรฐำน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับ    
ดีเยี่ยม รำยละเอียด ดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 4 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรที่ด ี 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้ 2 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำที่มปีระสิทธิภำพ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวชิำกำร 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจดักำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนท่ีแสดงควำมส ำเรจ็และเป็นแบบอย่ำงได้ 4 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
  2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (เฉพำะ สพป.) 
  2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำย
ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร    
ประเด็นย่อยที่ 1 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยเป็นไปตำมมำตรฐำนคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ำมหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

  

ประเด็นย่อยที่ 2 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรีนระดับชำติ (National Test : NT)   
ประเด็นย่อยที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ติดตาม แต่ไม่ประเมินผล 
ประเด็นย่อยที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นย่อยที่ 5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิด วิเครำะห์ และกำรเขียนตำม
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียม
กันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

  

ประเด็นย่อยที่ 1  จ ำนวนประชำกรวัยเรยีนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียน ช้ัน ป.1   
ประเด็นย่อยที่ 2 อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นย่อยที่ 3 อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6/ม.3/ม.6 
  3.1 ผู้เรียนที่จบช้ัน ป. 6 เข้ำเรียนต่อช้ัน ม. 1 (เฉพำะ สพป.) 
  3.2 ผู้เรียนที่จบช้ัน ม. 3 เข้ำเรยีนต่อช้ัน ม. 4 หรือเทียบเท่ำ (เฉพำะ สพม.) 
  3.3 ผู้เรียนที่จบช้ัน ม. 6 ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น (เฉพำะ สพม.) 

 
 
5 
5 

 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ประเด็นย่อยที่ 4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ได้แก่  
  4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม  
  4.2 เด็กด้อยโอกำส 
  4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

 
 
5 
5 
5 

 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.สหอท 
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 6.5  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  

 

 ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้คะแนนรวม 4.45000 คิดเป็น
ร้อยละ 94.50 ระดับผลกำรประเมิน ได้ ระดับคุณภำพ 

 

ตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

สรุปผลกำรประเมิน 
คะแนน ร้อยละ ผลกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระตับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-net) (น้ ำหนัก 0) 

- - - - 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระตับควำมส ำเร็จของกำรต ำเนินโครงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 (น้ ำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน
ด้วยระบบ DMC (Data Management Center) 
(น้ ำหนัก 0) 

- - - - 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 กำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล Data 
Catalogue (น้ ำหนัก 12.5) 

5.00000 0.62500 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) (น้ ำหนัก 6.25) 

0.00000 - - - 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรลดพลังงำน (น้ ำหนัก 12.5) 5.00000 0.62500 100.00 คุณภำพ 
ตัวชี้วตัที่ 6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
ภำครัฐ (น้ ำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต (ITA) (น้ ำหนัก 
12.5) 

4.50000 0.56250 90.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัตที่ 8 ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber) 
(น้ ำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (Obec Content 
Center) (น้ ำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 
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ตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

สรุปผลกำรประเมิน 
คะแนน ร้อยละ ผลกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชีของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (น้ ำหนัก 6.25) 

2.20000 0.13750 
 

44.00 ต้องปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ ำำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 12 โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูล
กำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชี
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน) (น้ ำำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโรคติดโควิด 19) (น้ ำำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนวิถีพุทธ (น้ ำำหนัก 0) 

- - - - 

ตัวชี้วัดที่ 15 ควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชำ (น้ ำำหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภำพ 

รวม (น้ ำหนัก 100)  4.45000 94.50 คุณภำพ 
 

ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.สหอท 
 

6.6  ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

  ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมิน
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด 3.83 ระดับคุณภำพ  ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ระดับคุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรสร้ำง 
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

1 ปรับปรุง 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ระดับคุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
(ส ำหรับ สพป.) 

  

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับ 
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

4 ดีมำก 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) 
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

3 ดีมำก 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย รวม 6 ตัวชี้วัด 3.83 ดีมำก 

 

หมำยเหตุ : ตัวช้ีวัดที่ 6 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร            
  กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด ร้อยละ 70) ไม่ประเมินระดับคณุภำพ 
  - จังหวัดสิงห์บุรี ด ำเนินกำรได้ ร้อยละ 84.47 
  - จังหวัดอ่ำงทอง ด ำเนินกำรได้ รอ้ยละ 86.39 

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.สหอท 

 
  6.7 ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่ออนไลน์  
  (Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใน
กำรด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ออนไลน์ (Integrity and Transparency Asscessment Online : 
ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ได้ค่ำคะแนน  94.50  อยู่ในระดับ A  เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
13.77%  

 

ผลกำรประเมินของ สพม. สิงห์บรีุ อ่ำงทอง ปี 2564 ปี 2565 ผลต่ำงคะแนน 

ผลกำรประเมิน ITA (Integrity and Transparency 

Asscessment)  

ระดับ B  

คะแนนเฉลีย่ 80.73 

ระดับ A  

คะแนนเฉลี่ย 94.50 

เพ่ิมขึ้น 

13.77% 
 

ที่มำ : กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ สพม.สหอท 
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 แผนผังกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
     สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

ศึกษำธิกำร 
ภำค 1 

ศึกษำธิกำร 
จังหวัด 

สพม. สหอท. 

สถำนศึกษำ 

นักเรียน 

คณะกรรมกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมินผลกำร 

จัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ได้น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพบอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำน
ด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม ตำมจุดเน้นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นอกจำกนี้ ได้ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 5 ปี  (พ.ศ.  2566 –  2570) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำณศึกษำขั้น พ้ืนฐำน นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ซึ่งมีสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ด้ำน
กำรศึกษำ ดังนี ้

1) พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
มีใจควำมส ำคัญว่ำ 

(1) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
(2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำงบุคลิกและ

อุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education) 
2) สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่

ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และกำรศึกษำ ดังนี้ 
(1) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำหลัง มิใช่

สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนำยน 2555) “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำม
ดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโต ก็ต้องท ำเช่นกัน” (6 มิถุนำยน 2555) “ เรำต้อง
ฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น จะได้มีควำมสำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำณณ์แก่กัน” (5 กรกฎำคม 2555) “ท ำเป็นตวัอย่ำงให้นักเรียนเป็นคน
ดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 กรกฎำคม 2555) 
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(2) ครู “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ จ ำนวนไม่พอ 
และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ ผลตำมที่
ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และปลูกจิตส ำนึกโดยใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง วิชำกำรในสำขำที่
เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรักควำมเมตตำต่อ
เด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 
มิถุนำยน 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40 – 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง” (6 มิถุนำยน 
2555) “ปัญหำปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพ่ือให้ได้ต ำแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมี
คุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 กรกฎำคม 2555) “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บ
ไว้บำงส่วน หำกเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้นจะเป็นกำรสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม” (5 กรกฎำคม 2555) 
 
2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครอง
ประเทศ ที่ยังคงเจตนำรมณ์ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อ
มำตรำ ที่ต้องน ำไปใช้บังคับในกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเข้ำรับบริกำร
กำรศึกษำของประชำชน ในประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  
  1.1 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
  1.2 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
  1.3 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน 
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมี
คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล  
  1.4 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ 
ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
  1.5 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ รัฐ 
ต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตำม ควำมถนัดของตน  
  1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ ใน 
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กำรศึกษำ และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู  
1.7 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้  

1.7.1 ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  

1.7.2 ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ตำม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6  

1.7.3 ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล ของผู้
ประกอบวิชำชีพครู  

1.7.4 ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำม
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพื้นท่ี 
 
3. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ เป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ต่อมำไดม้ีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก ำหนดให้
หน่วยงำนรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียม และควำมเสมอภำคของสังคม ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน ของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของ   
ทุกภำคส่วนในรูปแบบ“ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็น แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้   
ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็น    
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมม่ันคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำร
พัฒนำกำรเกษตร  4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  5) กำรทอ่งเที่ยว  6) กำรพัฒนำพื้นที่ และเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ขนำดกลำง และขนำด
ย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลัง
ทำงสังคม 16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 
5. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 

โดยที่ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำและบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 นั้น เนื่องจำกพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทำงทิศ
เดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติชึ่งต่อมำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561 – 2580 มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561 และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 
2562 ส่งผลให้ต้องมี กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมขั้นตอน ของกฎหมำยแล้วเสร็จ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและรำยงำนต่อรัฐสภำเพ่ือ
ทรำบแล้ว ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและใช้บังคับต่อไป   

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร 
ศึกษำ และปฏิรูประบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัด กำรศึกษำและ
ตอบโจทย์กำรพัฒนำของโลกอนำคต โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีทักษะท่ีจ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง
มีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด ชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่มีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง กำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
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มำตรฐำน จัดกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็ม
รูปแบบเพ่ือน ำไปสู่กำรจ้ำงงำน และกำรสร้ำงงำน และกำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำ   ภิบำลของ 
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนกำรขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเร่งผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคมและสื่อ ในกำรสร้ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูป และควำมเป็นเจ้ำของของร่วมในเป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของกำรปฏิรูปของประชำชน กำรกระจำย
อ ำนำจสู่สถำนศึกษำ และกำรทดลองน ำร่อง กิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่ำง ยั่งยืน กำรบริหำรจดั กำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data for 
Education) ให้สำมำรถ น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ติดตำม เฝ้ำระวังเด็กไม่ให้ออกจำกระบบ
กำรศึกษำ เพ่ือให้ กำรช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรำยบุคคลให้ได้รับกำร
พัฒนำ อย่ำงเต็มตำมศักยภำพและควำมสนใจของผู้เรียนกำรเปลี่ยนโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำของสำธำรณชน ในกำร
สื่อสำร ปลูกฝัง พัฒนำวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่ำนิยม ทัศนคติควำมคำดหวังต่อระบบกำรศึกษำที่ มุ่งเน้นไปสู่กำร
พัฒนำระบบกำรศึกษำอิงฐำนสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ และพัฒนำควำมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กำรก ำหนดหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรติดตำม รวบรวมผล กำรด ำ เนินงำนจำกเจ้ำภำพหลักใน
แต่ละกิจกรรม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 
6. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำประเทศในช่วง 5 ปี ที่สองของยุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือให้ก้ำวข้ำม
ควำมท้ำทำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ำกัดของประเทศ
ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงส ำคัญที่มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบททั้งจำกภำยนอก
และภำยใน ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์จำกโอกำสที่เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน”และมีเป้ำหมำย
หลัก จ ำนวน 5 ประกำร ประกอบด้วย 
 1) กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม  
 2) กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่  
 3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม  
 4) กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรผลิตและบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน   
 5)  ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค ว ำมส ำมำ รถขอ งประ เทศ ในกำ ร รั บ มื อ กั บ ก ำ ร เ ปลี่ ย นแปลงและ 
ควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทโลกใหม่ โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยที่ 2 เป็น
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เป้ำหมำยหลัก ส่วนเป้ำหมำยที่ 3 5 และ 4 เป็นเป้ำหมำยรองตำมล ำดับ และเพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยหลักไปสู่ภำพ
ของกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงได้ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำ จ ำนวน 13 หมุดหมำย  
  ภำรกิจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมำยกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 3 หมุดหมำย ดังนี้ 
 1) หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอ 
 2) หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
 3) หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพและตอบโจทย์ประชำชน 
 
7. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs 
 (1) เป้ำหมำยที่ (Goal) 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
อย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning opportunities for all) 
 (2) เป้ำหมำยย่อย (Target) กระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดชอบ 8 เป้ำหมำยย่อย (Target) ดังนี้ 
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 : สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภำยในปี พ.ศ. 2573  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 : สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล 
และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กเหล่ ำนั้นมีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี 2573  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.3  สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดม
ศึกษำฯ 
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทำงด้ำน
เทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำรภำยในปี 2573  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.5 ขจัดควำมเหลี่อมล้ ำทำงเพศด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่
เปรำะบำงซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม 
ภำยในปี พ.ศ. 2573  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและหญิง 
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็น
พลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ภำยในปี 2573  
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  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.A สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้
พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส ำหรับทุกคน  
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.B เพ่ิมจ ำนวนทุนกำรศึกษำท่ัวโลกที่ให้แก่ประเทศก ำลังพัฒนำ 
  เป้ำหมำยย่อยที่ 4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐก ำลัง
พัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยในปี 2573 
 
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
 1) วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 2) เป้ำหมำย 
     1. ด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
  3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
  8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking 
and Problem Solving), ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), ทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding), ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร 
สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy), ทักษะด้ำนควำม
ร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership), ทักษะด้ำนกำร
สื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy), ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy), ทักษะอำชีพ และ
ทักษะกำรเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และ ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
     2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร 
  2.1 ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง  (Access)  
  2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน อย่ำงเท่ำ
เทียม  (Equity)   
  2.3 ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ เต็มตำม
ศักยภำพ  (Quality)   
  2.4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ 
ที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย  (Efficiency)   
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  2.5 ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
     3. ผลลัพธ์ 
  3.1 เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
  3.2 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  3.3 ประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) 
     4. ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและแนวทำงพัฒนำ 
  4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  4.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
9. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จ ำแนก
เป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรปกป้อง
และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข ของ
ประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่
ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำร
แก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำ
นวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำร
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำย
รำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ 
กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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10. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) แถลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเมื่อครำว
เข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร เมือวันที่ 29 มีนำคม 2564 ภำยใต้รูปแบบกำรท ำงำน “ควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจ” 
หรือ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท ำงำนที่จะท ำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชำชน
ไว้วำงใจในกำรท ำงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  

T        ย่อมำจำก Transparency (ควำมโปร่งใส) 
R        ย่อมำจำก Responsibility (ควำมรับผิดชอบ) 
U        ย่อมำจำก Unity (ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมำจำก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ) 
T        ย่อมำจำก Technology (เทคโนโลยี) 
1. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 12 ข้อ  

  1.1) กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท
สังคมไทย 
  1.2) กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน  
  1.3) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ(NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชำติที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
ผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  
  1.4) กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัด
เป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและ
กำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
  1.5) กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  
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  1.6) กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำง
โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง  
  1.7) กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ
เป็น กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ
และกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต และกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพใน
สำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได ้
  1.8) กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไป
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  
  1.9) กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำ ระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้  
  1.10) กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล  
   1.11) กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
   1.12) กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2. วำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิด
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Online) มำกขึ้น ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรเตรียมผู้เรียนไทยให้มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำและปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำของโอกำสในกำรศึกษำ จึงก ำหนดเป็นวำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
  2.1) เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำม
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ปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัย
อันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม  
  2.2) หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร  
  2.3) Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวม
กำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
แท้จริง  
  2.4) ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งใน ปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
  2.5) พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
  2.6) กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย  
  2.7) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำร ศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 
11. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. วิสัยทัศน์  
  “ภำยในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะที่จ ำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่”  
 2. พันธกิจ  
 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
 2) สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 3) ผลิต พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคนที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของประเทศ  
 4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สังคม หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
 5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล  
 3. ผลสัมฤทธิ์ 
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 1) ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่
จ ำเป็นของโลกยุคใหม่ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
 2) ก ำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และควำมต้องกำรของประเทศ 
 3) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียม ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม 
 4. ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำรรำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1) ประเด็นยุทธศำสตร์ ศธ. ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศ 
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกฝัง
ค่ำนิยมท่ีถูกต้อง และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน สำมำรถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ได้ตำมสถำนกำรณ์ 
 2) ประเด็นยุทธศำสตร์ ศธ. ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผู้เรียนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำทักษะ 
สมรรถนะวิชำชีพ ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 
 3) ประเด็นยุทธศำสตร์ ศธ. ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร  
  (3.1) ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มีทักษะที่จ ำเป็นในโลก
ยุคใหม่ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (3.2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ
ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
  (3.3) มีผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ สังคมหรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 
 4) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและ
เสมอภำค 
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย มีหลักประกันในกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและเหมำะสม 
 5) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มี
ควำมตระหนักในกำรด ำเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล  
  เป้ำประสงค์/เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและทันสมัย 
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12. แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 วิสัยทัศน์ 
 สร้ำงคุณภำพผู้เรียน สู่สังคมอนำคต อย่ำงยั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 2. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
 4. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 5. เพ่ิมโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำ ง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 

 6. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนอง
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

 7. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 8. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 

 เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่เสมอภำค มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ
ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 4. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัย 4 
ด้ำน ได้แก่ ภัยจำกควำมรุนแรง ภัยจำกอุบัติเหตุ ภัยจำกกำรละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะ
ทำงกำยและจิตใจ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 

 6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเ พ่ือกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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 7. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 ประเด็นกลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

13. นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญในกำรประกำศนโยบำยและจุด เน้ นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. สร้ำงควำมเชื่อม่ัน ไว้วำงใจให้กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนและประชำชน โดยให้ทุกหน่วยงำน
น ำรูปแบบกำรท ำงำนโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ ควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนด ำเนินกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ  ต่อตนเอง องค์กร 
ประชำชนและประเทศชำติ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ผ่ำนกลไกกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นมำประกอบกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 3. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้ประกำศและแถลงนโยบำยไว้แล้ว  เมื่อวันที่ 
25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจำกภัย
คุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเข้มข้น รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินกำร และแสวงหำสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนำและขยำยผล
ต่อไป 
  1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณำกำรอยู่ในกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งหำแนวทำงวิธีกำรปกป้องคุ้มครองต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
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  1.3 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 
  1.4 เร่งพัฒนำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงำน ใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ   
 2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ 
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะที่ส ำคัญจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
  2.2 จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ควำมสนใจ ควำมถนัดในอำชีพของตนเอง ด้วย
กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถำนประกอบกำร รวมทั้งกำรเรียนรู้  
ผ่ำนแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
  2.3 พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลฐำนสมรรถนะสู่กำร
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้ำงควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงตรรกะควำมคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ 
  2.4 พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
  2.5 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีควำม
ทันสมัย น่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น และกำรเสริมสร้ำง
วิถีชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.6 จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียนผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูงรวมทั้งมี
กำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน 
  2.7  ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กองทุนกำรออมแห่งชำติ 
(กอช.) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  
และกำรเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนเชิงพำณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่
สูงขึ้น 
  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยำศำสตร์และศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงำม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้ำไปใช้บริกำร โดยมีมุมค้นหำควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์ของ
ผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และกำรร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชำชนสำมำรถมำลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสำรรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริกำร
ลักษณะบ้ำนสวนกำแฟเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
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  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2.10 พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรส่ง
ต่อไปยังสถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลำงคัน 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ เพ่ือรับ
กำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดยบูรณำกำรร่วมงำนกับ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่ม
เปรำะบำง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม 
  3.4 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (Home School) และกำร
เรียนรู้ที่บ้ำนเป็นหลัก (Home–based Learning) 
 4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  4.1 พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) 
มีกำรบูรณำกำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในระบบ นอก
ระบบและระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
  4.2 ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ และยกระดับสมรรถนะ
ก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน และมำตรฐำนสำกล รวมทั้งขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ 
(Excellent Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศ 
  4.3 พัฒนำสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงอำชีพในรูปแบบ
หลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุ โดยมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตำม
สมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่อำชีพ และกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้ำท ำงำน ศึกษำต่อ ขอรับ
ประกำศนียบัตรมำตรฐำนสมรรถนะกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภำษำอังกฤษ 
(English Competency) 
  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพและกำร
เป็นผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริม และพัฒนำผู้ประกอบกำร
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ด้ำนอำชีพท้ังผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
  4.6 เพ่ิมบทบำทกำรอำชีวศึกษำในกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรและก ำลังแรงงำนในภำค
เกษตร โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สำมำรถรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือกำรมีงำนท ำ โดยบูรณำ
กำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถำบันสังคมอ่ืน 
  4.8 พัฒนำหลักสูตรอำชีพส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้อยู่นอกระบบโรงเ รียนและประชำชนที่
สอดคล้องมำตรฐำนอำชีพ เพ่ือกำรเข้ำสู่กำรรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชำชีพตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
รวมทั้งสำมำรถน ำผลกำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่กำรสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
 5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำมกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ระดับอำชีวศึกษำ 
  5.3 พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพ และกำร
ด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
  5.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต 
  5.5 เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ควบคู่กับ
กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
 6. กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำเป็น
กลไกหลัก ในกำรด ำเนินงำน (Digitalize Process) กำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) กำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือ บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับระบบรำชกำร 4.0 สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทำง 
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  6.3 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลักควำมจ ำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  6.4 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
ต ำแหน่งและสำยงำนต่ำง ๆ 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
  เร่งรัดกำรด ำเนินกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเ พ่ือรองรับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 
14. นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่ง
ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 และแผนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ และด้ำนประสิทธิภำพ 
และก ำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่ 
 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
  1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไก 
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้ำนโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วม ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
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  2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือก ใน
กำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้
เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจำก ระบบกำรศึกษำ 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
 3. ด้ำนคุณภำพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรและ
บริบท 
  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง 
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้กำรรวม
พลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิตมำใช้
ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
  3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 
โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน ควำม
ปลอดภัยกระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน และเด็กพิกำร 
ที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำร ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะ และกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัด
กระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 5 จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัย ด้ำน
กำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ ที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด และ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ 
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่ำงไกล และถิ่น
ทุรกันดำร 
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล ให้กับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 
15. แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน พ.ศ.2566 - 
2570 โดยก ำหนดแนวคิดของกำรจัดกำรศึกษำตำม วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ 
มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี ้
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 วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนบน พ.ศ. 2566-2570 
 วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “ศูนย์กลำงควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ” 
 

 ศูนย์กลำงควำมรู้ K (Knowledge Center) : พ้ืนที่จัดกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 
(สถำบันกำรศึกษำทุกระดับชั้นในจังหวัดชัยนำท จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง) 
 เชิงสร้ำงสรรค์ C (Creative) : กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ที่หลำกหลำย เปลี่ยนบทบำทผู้เรียนจำกผู้รับ 
(passive) เป็นผู้สร้ำง (active) ตำมควำมสำมำรถอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณภำพ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีควำมรับผิดชอบต่อโลก 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ I (Innovation) : กำรน ำเอำสิ่งใหม่ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของควำมคิด หรือกำร
กระท ำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตำมเข้ำมำใช้ในระบบกำรศึกษำ เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบ
กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองและส่งเสริม
ให้ประสบควำมส ำเร็จ ตลอดจนเน้นควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทั้งภำคท้องถิ่น ภำครัฐและเอกชน เพ่ือสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงในโลกกำรศึกษำ พัฒนำคนสู่พลเมืองโลกที่มีคุณภำพ 
 เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 5 ประกำร คือ 
  1) เด็กปฐมวัย และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ สวัสดิกำรทำงสังคม และ
กำรศึกษำ และได้รับกำรส่งเสริมทักษะพัฒนำกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ 
  2) ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
  3) ผู้เรียนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน และกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในอนำคต 
  4) คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  5) กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอย่ำงเต็มศักยภำพ โดยมีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูล องค์ควำมรู้ของกำรมีบุตร 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมทักษะและพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละของเด็กปฐมวัยและผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ สวัสดิกำรทำงสังคมและกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น จ ำนวนครอบครัวมีควำมรอบรู้
สุขภำพเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ดูแลเด็กมีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักกำร
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พัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงรอบด้ำนตำมวัยเพ่ิมขึ้น จ ำนวนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรนอกห้องเรียน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ มีระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่ทันสมัย สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละของสถำนศึกษำมีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น   ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ร้อยละผู้เรียน
มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มี
สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในอนำคตเพ่ิมขึ้น ร้อยละของชุมชนที่มี
กำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพเพ่ิมขึ้น จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ/จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้ำถึงควำมรู้ทุกช่วงวัย โดยมีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำทักษะวิชำชีพให้สอดคล้องกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในอนำคต และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกท่ี ทุกเวลำ (Re-skill Up-skill และ New-Skill) 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรมีส่วนร่วมและกำรปรับตัวสู่สังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกำสกลุ่มคนพิกำร 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพ่ิมขึ้น 
สัดส่วนของผู้เรียนสำยอำชีพเพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ มีสมรรถนะ
เป็นที่พอใจของสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมขึ้น ร้อยละของผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ 
บริกำรควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม มีหลักสูตรกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในทุกระดับกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ที่มีคุณภำพและมี
มำตรฐำน จ ำนวนสำขำและวิชำชีพที่เปิดโอกำสให้ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มคนพิกำรได้รับกำรส่งเสริมให้
ท ำงำนและถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ิมขึ้น จ ำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทั กษะอำชีพ
และทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น แรงงำนได้รับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนเพ่ิมขึ้น จ ำนวนสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชน 
และกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรมีอำชีพเพ่ิมขึ้น 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ โดยมีกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรมีส่วนร่วม (ผู้บริหำร ครู นักเรียน  สมำคม
ผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ) 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ (ท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐและเอกชน) 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริหำรงำนบุคคล ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม สร้ำง
ขวัญก ำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมศักยภำพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดประสิทธิภำพ 
  ตัวชี้วัด ได้แก่ จ ำนวนเครือข่ำยกำรศึกษำที่มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น จ ำนวนองค์กร สมำคม มูลนิธิหรือหน่วยงำนอ่ืนที่เข้ำมำจัดกำรศึกษำหรือร่วมมือกับ
สถำนศึกษำ ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น จ ำนวนมำตรกำร/แนวทำงกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมเพ่ิมขึ้น ร้อยละของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ/กำรฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น จ ำนวนครูที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง เพ่ือกำรพัฒนำและเตรียมเข้ำสู่กำรเป็นครูแกนน ำ และครูมืออำชีพเพ่ิมขึ้น ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็ก
ที่ผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในระดับดีเพ่ิมขึ้น 
 
16. แผนพัฒนำจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ 
  แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรมำตรฐำน อำหำรปลอดภัย กำรท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข 
 ประเด็นกำรพัฒนำ 
  1 พัฒนำสู่เมืองเกษตรมำตรฐำนและอำหำรปลอดภัยแบบครบวงจร 
  2. พัฒนำศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  3. พัฒนำคน คุณภำพชีวิตและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำคเกษตรและบริหำรจัดกำร ดิน น้ ำอย่ำงเป็นระบบ 
  2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถำบันเกษตรกรด้วยหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมกำรแปรรูป และพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตรให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล 
  5. เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้หลำกหลำยช่องทำง 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
  1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
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  2. พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว และสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดเชิงรุกด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
  1. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกมิติ (ด้ำนรำยได้ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ด้ำน
กำรศึกษำ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ) 
  2. พัฒนำปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบ 
  3. ยกระดับกำรศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำ
พลังงำทดแทน/พลังงำนทำงเลือก 
  5. พัฒนำระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
1. ร้อยละของรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน  

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. ร้อยละรำยได้จำกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
1.ร้อยละจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับกำรช่วยเหลือ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย TPMAP                                                            
2. ร้อยละของจ ำนวนคดีอำญำที่สำมำรถจับกุมได้  
3. ร้อยละคดีอำญำที่ลดลง (ต่อประชำกรแสนคน)  
4. ร้อยละปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้อง  
5. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ผ่ำนค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ o - net เพ่ิมขึ้น 
 

17. แผนพัฒนำจังหวัดอ่ำงทอง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วิสัยทัศน์ 
  อ่ำงทองเมืองน่ำอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชำชนมีควำมสุข 
 ประเด็นกำรพัฒนำ 
  1. พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 

2. พัฒนำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ มำตรฐำนสำกล 
3. กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

2. พัฒนำคุณภำพชีวิต 

3. ส่งเสริมควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และพลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วม 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือกำรเกษตร 

2. พัฒนำศักยภำพเกษตรกร/และผู้ประกอบกำรภำคกำรเกษตร 

3. ยกระดับคุณภำพสินค้ำกำรเกษตรและกำรแปรรูป 

4. พัฒนำช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
2. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว 
3. พัฒนำผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเพื่อกำรท่องเที่ยว 
4. พัฒนำช่องทำงกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 

 ตัวช้ีวัด 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 

1. อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่โรคเบำหวำนลดลง (ลดลงร้อยละ 5 จำกปีที่ผ่ำนมำ) 
2. อัตรำผู้ป่วยรำยใหม่โรคควำมดันโลหิตสูงลดลง (ลดลงร้อยละ 2.5 จำกปีที่ผ่ำนมำ) 
3. อัตรำคดีอำชญำกรรมต่อประชำกรแสนคน  
4. รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 
1. มูลค่ำเพ่ิมสำขำเกษตรจังหวัดอ่ำงทอง (รำคำประจ ำปี) (ร้อยละ) 
2. มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว(เพ่ิมขึ้น) (ร้อยละ) 
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      ส่วนที่ 3 
กำรศึกษำสภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงหบ์ุรี อ่ำงทอง 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำ ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่ำงทอง ปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 26 โรงเรียน  มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 18,335 คน  
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยได้ระดมควำมคิดจำกผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง โดยมีคณะกรรมกำรร่วมในกำรวำงแผน
จัดท ำกำรวิเครำะห ์ประกอบด้วย 
 1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
หน่วย เจ้ำหน้ำที่ด้ำนนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนอื่น ๆ 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น. และ
ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี และอ่ำงทอง ตัวแทนจำกข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน กรรมกำรสถำนศึกษำ 
  
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง พบว่ำมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำ มีนโยบำย/แผน และกล
ยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของ สพฐ. 
 2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร มีควำมรู้และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ท ำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. ครู และบุคลำกร มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร เรียนรู้ ด้ำนจิตวิทยำ ด้ำนกำรใช้สื่อได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีทักษะในกำรวัดและประเมินผล 

 4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
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 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำ มีภำคีเครือข่ำยทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กรที่เข้มแข็ง สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ นิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

 7. สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำ ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน
ระบบกำรท ำงำน โดยกำรให้บริกำรแบบดิจิทัลเท่ำที่ควร 
 2. ผู้เรียนยังขำดสมรรถนะด้ำนกำรคิดข้ันสูง ด้ำนนวัตกรรม และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 3. ผู้เรียนบำงส่วนขำดควำมม่ันใจ และขำดกำรกล้ำแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ 
 4. ผู้เรียน ยังใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือควำมบันเทิงและกำรสื่อสำรมำกกว่ำกำรเรียนรู้ และผู้เรียน
บำงส่วนยังขำดวินัยและควำมรับผิดชอบในกำรเรียน 
 5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรบำงส่วน ขำดทักษะด้ำนดิจิทัล และกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ กำรใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 6. ครู และบุคลำกรมีภำระงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอนมำก ส่งผลให้ขำดขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
 7. ครูรุ่นใหม่ขำดแรงจูงใจในควำมเป็นครูมือมืออำชีพ 
 8. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุของ สถำนศึกษำ 
ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบบริหำรกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
 9. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Big Data) ของ สพม. สหอท และสถำนศึกษำ ยังไม่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
โอกำส (Opportunities) 
 1. ส่วนรำชกำร องค์กร ชุมชน ภำคีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่ สพม.สหอท และ
สถำนศึกษำในระดับพ้ืนที ่
 2. มีแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ ศูนย์ฝึกอำชีพ ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย สำมำรถน ำไปใช้
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงำมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ ำถิ่น เป็นแบบอย่ำงได้ 
 4. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส่งผลต่อกำร
สื่อสำรและกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำยและรวดเร็ว 
 5. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 
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 6. รัฐบำลมีนโยบำยที่ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ  
 7. กฎหมำยทำงกำรศึกษำ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 8. มีเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ติดตำม ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ทันกำรณ ์
 
  อุปสรรค (Threats) 
 1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้โรงเรียนไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมวิสัยปกติ 
 2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ ผู้ปกครอง
บำงส่วนไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ ท ำให้ขำดรำยได้ ส่งผลให้เด็กนักเรียนหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ 
 3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ค่ำครองชีพสูงขึ้น ประสบปัญหำภำวะทำงกำรเงิน ส่งผลให้ขำด
ปัจจัยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
 4. มีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูงบ่อยท ำให้นโยบำยเปลี่ยนแปลงตำม 
 5. นโยบำยก ำหนดโดยส่วนกลำง บำงครั้งไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 6. กำรศึกษำยังไม่สำมำรถสอนประชำชน ให้มีทัศนคติที่รังเกียจกำรทุจริต ต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิขำยเสียง
ได้จริง 
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ส่วนที่ 4 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 
 

 

 
 

 “องค์กรที่เป็นเลิศในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ”  
 

 
 

 

 1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมปลอดภัยจำกภัยภิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
โรคอุบัติใหม ่
 4. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่องค์กรที่เป็นเลิศภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
 
 

 1. มีนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 3. ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ และภัย
คุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สมรรถนะ จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
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 6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

 

  
 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

 
 
 

“จิตบริกำร  ทีมงำนมำตรฐำน  ประสำนควำมร่วมมือ ยึดถือควำมสุจริต” 
    S : Service Mind =  จิตบริกำร 
    T : Team Work =  ทีมงำนมำตรฐำน 
    C : Collaboration =  ประสำนควำมร่วมมือ 
    I  : Integrity  =  ยึดถือควำมสุจริต 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ  ตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภัยแบบต่ำงๆ และสำมำรถด ำเนินชีวิตวิถีใหม่
และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่ำงถูกต้อง 

ร้อยละ 80 

2 
ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยและ
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ  ร้อยละ 80 

4 
ร้อยละของครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้และเข้ำใจ เรื่องภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติในพื้นที่ของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 100 

5 
ร้อยละของสถำนศึกษำ มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2   สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกคน 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

 1 
ร้อยละของเด็กออกกลำงคัน เด็กตกหล่น กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือได้รับ
กำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

ร้อยละ 100 

 2 ร้อยละกำรเข้ำเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในเขตพ้ืนที่บริกำร ร้อยละ 82 
 3 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่มีคุณภำพ ร้อยละ 100 

 4 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมสำมำรถ
พิเศษตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถตำมพหุปัญญำ (วัดผลจำกนักเรียนในห้องเรียน
พิเศษ 10 ประเภท, ทักษะส่วนบุคคลของเด็ก ทำงด้ำนวิชำกำรดนตรี กีฬำ ศิลปะ อ่ืนๆ) 

ร้อยละ 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนด้อยโอกำส ที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมศักยภำพของผู้เรียน ร้อยละ 100 

6 
ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกร เพื่อเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ
และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

 
  

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
 1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 2 ผลของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น เพ่ิมข้ึน 
 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85 
 4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ 80 
5 จ ำนวนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ ร้อยละ 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

6 
ร้อยละของสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. ที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 

7 
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ร้อยละ 100 

 8 
จ ำนวนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) เป็นไป
ตำมระดับปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะ สำมำรถน ำไป
เสนอขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐำนะ สูงขึ้นได้ 

50 คน 

 9 
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอนภำษำอังกฤษ ได้รับกำรพัฒนำให้มี
สมรรถนะด้ำนภำษำและควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล (ทักษะภำษำอังกฤษ CEFR, ครูที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำในศูนย์ HCEC) 

ร้อยละ 100 

10 
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
(Active learning) และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละ 100 

 11 

ร้อยละของครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติค่ำนิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้ำด้วยกัน ด้วยกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
(Competency-Based Instruction) และกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในทุก
ระดับกำรศึกษำ 

ร้อยละ 100 

12 
ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรประเมินให้กับครูผู้สอน ให้สำมำรถ
สร้ำงและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะควำมฉลำดรู้ของผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน ด้ำน
วิทยำศำสตร์ และด้ำนคณิตศำสตร์ในระดับชั้นเรียน เพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

13 
ร้อยละของสถำนศึกษำมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ 100 

 

 กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนเขต เพิ่มขึ้น ระดับดีมำก 

 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล  ใช้ระบบบริหำร
ครบทั้ง  4 ด้ำน 

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมิน ITA ในล ำดับที่สูงขึ้น  ระดับ A 
4 ร้อยละของสถำนศึกษำมีผลรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีเลิศข้ึนไป ร้อยละ 85 
5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีกำรใช้จ่ำยเป็นไปตำมมำตรกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของรัฐ ร้อยละ 90 
6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่มีบุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ก ำหนด ร้อยละ 80 
7 โรงเรียนมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ทุกโรงเรียน  ร้อยละ  85 

8 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีวิธีกำรส่งเสริมนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรแก่
สถำนศึกษำ 

1 รูปแบบ
วิธีกำร 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงำน / งบประมำณ 

และโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

กรอบแผนงำน/งบประมำณ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดกรอบกลยุทธ์และเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้   
กำรด ำเนินกำรพิจำรณำในรูปของคณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำร 
จัดท ำกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 18 โครงกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกรอบวงเงิน 5,000,000 บำท          
(ห้ำล้ำนบำทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ งบประมำณเกินดุล หมำยเหตุ 
5,000,000 บำท 5,101,710 บำท 101,710 บำท  

 

1. งบตำมภำระงำนและเพิ่มกลยุทธ์    จ ำนวน      2,190,910   บำท 
2. งบริหำรจัดกำร (งบปัจจัยพื้นฐำน)    จ ำนวน      2,910,800   บำท 

2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอย  จ ำนวน   200,000  บำท 
2.2 ค่ำวัสดุ    จ ำนวน    500,000  บำท   
2.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง   จ ำนวน  1,224,000  บำท 
2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน    586,800  บำท 
2.5 กรณีฉุกเฉิน/จ ำเป็นเร่งด่วน จ ำนวน    400,000  บำท 
 

สรุปโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
กลยุทธ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ปลอดภัยทุกรูปแบบ 
1 98,700 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกคน 2 280,100 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

7 786,590 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 8 1,025,520 
รวมทั้งสิ้น 18 2,190,910 
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กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปลอดภัยทุกรูปแบบ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

1 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ครูและสร้ำงภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
(รวมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัย
จำกสื่อ Social) 

ย.3 - แผนแม่บท 11 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนควำม
ปลอดภัย 

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

98,700  

 รวม กลยุทธ์ที่ 1 1 โครงกำร 98,700  

 
กลยุทธ์ที่  2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกคน 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
อัจฉริยภำพและสมรรถนะผู้เรียน
สู่กำรแข่งขันทำงวิชำกำร 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2565 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนโอกำส กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

237,300  

3 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยใน
โรงเรียน ในรูปแบบของสภำ
นักเรียน ปี 2566 

ย.3 - แผนแม่บท 11 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนโอกำส กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

42,800  

 รวม กลยุทธ์ที่ 2 2 โครงกำร 280,100 
 

 
กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

4 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย วิถี
ใหม่วิถีคุณภำพ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

51,500  

5 โครงกำร พัฒนำสมรรถนะครูสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

214,500  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                สพม.สหอท 
 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

6 โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

58,400  

7 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและ
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

67,160  

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

220,400  

9 โครงกำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ พัฒนำประสิทธิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

120,630  

10 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร กำรด ำเนินกำรทำง
วินัยและกฎหมำยปกครองที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย  

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่12 

ด้ำนคุณภำพ กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

54,000  

 รวม กลยุทธ์ที่ 3 7 โครงกำร 786,590   
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                สพม.สหอท 
 

กลยุทธ์ที่  4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที ่    โครงกำร สพม.สหอท 
ควำมเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ ำนวนเงิน  หน้ำ  ย.ชำติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

11 โครงกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งระบบ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 12 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

244,100  

12 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 12 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

39,000  

13 โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ย.6 - แผนแม่บท 20 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

179,520  

14 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
(อบรม SMSS/AMSS) 

ย.6 - แผนแม่บท 20 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำยที ่13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่ม ICT 22,200  

15 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567  

ย.6 - แผนแม่บท 20 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มนโยบำย
และแผน 

300,500  

16 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณปี 
2567 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

ย.6 - แผนแม่บท 20 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มนโยบำย
และแผน 

50,000  

17 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ย.3 - แผนแม่บท 12 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

กลุ่มนโยบำย
และแผน 

173,700  

18 โครงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566 

ย.6 - แผนแม่บท 21 
- แผนปฏิรูปด้ำน
กำรศึกษำ 
- หมุดหมำย 13 

ด้ำน
ประสิทธิภำพ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

16,500  

 รวม กลยุทธ์ที่ 4 8 โครงกำร 1,025,520   
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม, นางริญดา สุวรรณาอ่อน, นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี  
   นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์, นางสาวชนิกานต์ บุญเรือง และนายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที ่

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ 2 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อยที่ (1) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 
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 ปัจจัย (F)  F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือลด
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน ไปพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดภาวะเด็กออกกลางคัน เสริมสร้างสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนพิการและด้อยโอกาส 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการดูแลและส่งต่อความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  

3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักท่ี 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
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 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดนโยบายทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้าน
ความปลอดภัย 2. ด้านโอกาส 3. ด้านคุณภาพ 4. ด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิ งห์บุรี อ่างทอง  
จึงให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียม และ
การพัฒนาศักยภาพของครูในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายที่ 2. ด้านโอกาส และเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุ รี 
อ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน
คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ รวมทั้งสามารถส่งต่อนักเรียนเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถน าองค์ความรู้มาปรับใช้และสามารถรับมือกับ
ปัญหาหรือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเด็ก และเยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับทุนการศึกษาให้มี
โอกาสศึกษาต่อ และเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
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 1. ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน
คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ รวมทั้งสามารถส่งต่อนักเรียนเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
 นักเรียนทุกระดับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส มีภูมิคุ้มกัน และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับ
การอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และครูที่ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการ 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการ ได้รับการอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะความรู้การจัดการศึกษาเรียน
ร่วม 
   3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับโอกาสศึกษาต่อ และได้รับคัดเลือกเพ่ือ
รับทุนการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
   5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อ 
 ออนไลน์ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  2. ครู และครูที่ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการ และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  3. นักเรียนทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
  4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ภัย
คุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ต่าง ๆ  
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  ครู และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ / พื้นที่ด าเนินการ:  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด สพม.สหอท 
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7. งบประมาณ จ านวน 98,700 บาท  (รายละเอียดตัวคูณ) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิ จกรรมที่  1  ส่ ง เสริ มพัฒนาศั กยภาพครู ที่
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

    

1. การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี
การศึกษา 2565 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และคัดเลือกครูเ พ่ือรับครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ บู รณาการทักษะชีวิ ต  ประจ าปี
การศึกษา 2565 
         1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
ค่ าอาหารว่ า ง เครื่ อ งดื่ ม และอาหารกลา งวั น 
20*1*170  

  
 
 
 
 

 ใช้งบ สพฐ. 

2. สถานศึกษาปลอดภัย 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา 
(ผ่านระบบ MOE Safety Center) ให้ความรู้ 
admin   
       1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 
บาท อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
35*1*170 
       2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภาครัฐชั่วโมง
ละ 600 บาท) 1*6*600 
    2.2 จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษา 
        1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท ส าหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง 140*1*170 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,950 
 
 
 
 
 

23,800 

  



68 
 

 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

        2) ค่าตอบแทนวิทยากร (แบ่งกลุ่ม) 2 คน  
(บุคคลภาครัฐชั่วโมงละ 600 บาท) 2*6*600 

 
7,200 

3. การด าเนินงานตามภารกิจงานของศูนย์ความ
ปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 
    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 
ติดตามการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มประสบภัยตามภารกิจ
งานของศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

  
 
 
 

6,000 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 10,800 35,750 - 46,550 
กิ จกรรมที่  2  ติ ดตามการด า เนินงานระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา 

  
 

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินงาน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท 
(80*1*170)   
    2) ค่าตอบแทนวิทยากร (แบ่งกลุ่ม) 2 คน  
(บุคคลภาครัฐชั่วโมงละ 600 บาท) 2*6*600 
    3) ค่าวัสดุอุปกรณ ์

  

 

ใช้งบ สพฐ. 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - - - - 
กิจกรรมที่  3  พัฒนาศักยภาพงานแนะแนว
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

  
 

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานแนะ
แนวอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

    1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับผู้รับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง (60*1*170)  
    2) ค่าตอบแทนวิทยากร (แบ่งกลุ่ม) 2 คน  
(บุคคลภาครัฐชั่วโมงละ 600 บาท) 2*6*600 
    3) ค่าวัสดุอุปกรณ ์

 
 
 
 

7,200 

10,200  
 

 
 
 
 

*3,000 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 7,200 10,200 *3,000 17,400 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

  
 

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรด้านการใช้ระบบบริหารการจัดการข้อมูล
โรงเรียนเรียนรวม 
    1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับผู้รับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง (60*1*170)  
    2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภาครัฐชั่วโมงละ 
600 บาท) 1*6*600 
    3) ค่าชดเชยน้ ามันวิทยากร กิโลเมตรละ 4 บาท 
    4) ค่าที่พักวิทยากร 1 วัน  

 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

5,950 
 
 
 
 
 

3,000 
1,200 

 
 
 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 7,200 10,150 - 17,350 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  

  
 

 

1. การประชุมคณะกรรรมการจัดท าแผนชั้นเรียน 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน
ของนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 และ ม.3 ทุกโรงเรียนใน
สังกัด เพ่ือจัดท าแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 
2566     
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบ สพฐ. 
(16,000) 
ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

     1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง (12*1*170) 
2. การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดอ่างทอง)  (คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที ่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง)  
    1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง  (25*1*170) 
    2) ค่าจัดท าป้ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
จ านวน 3 ป้าย  

2,040 
 
 
 
 
 
 
 

4,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,760 

3. การประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 
     1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง (15*1*170) 

  
 

2,550 
- 

 
 
 
- 

 

4. การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาฯ    
    1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 
รายการ/ครั้ง  (10*2*170)        

  
3,400 

 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5 - 12,240 3,760 16,000 
 กิจกรรมที ่6 เสริมความรู้ สู้ภัยไซเบอร์       
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ เกี่ยวข้อง รวม
จ านวน 60 คน 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

       1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้ อๆ ละ 100 บาท  
ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง (60*1*170) 
       2) ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคคลของรัฐ
ชั่วโมงละ 1,200 บาท) (1*6*1,200)   

 
 
 
 

7,200 

10,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6  7,200 10,200 - 17,400 
รวมงบประมาณ สพฐ. - 12,240 3,760 16,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,400 66,300 *3,000 98,700 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน 

1,500 1,500 1,500 42,050 46,550 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามการด าเนินงาน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ
สถานศึกษา 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพงานแนะ
แนวสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุ รี  
อ่างทอง 

- - 17,400 - 17,400 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

- - 17,350 - 17,350 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน (การรับนักเรียน/การ
ด าเนินงานเก็บเงินบ ารุงการศึกษา/การ
ด าเนินงานด้านทุนการศึกษา) 

- 12,600 
(งบ สพฐ.) 

3,400 
(งบ สพฐ.) 

- 16,000 
(งบ สพฐ.) 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภยั
จากสื่อออนไลน ์

- - 17,400 - 17,400 

รวม 1,500 1,500 53,650 42,050 98,700 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 - กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็น
ข้าราชการครู ซึ่งในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือภารกิจงานอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียนจึงส่งผลให้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ เป็นต้น 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุดเพ่ือไม่ให้รบกวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะ ใน
การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างเหมา
สม 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความเท่าเทียม 
 3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเองในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันเหตุการณ์ 
 4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมในการเรียนและการด าเนินชีวิตที่มี
คุณภาพ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางบุญประกอบ ชีวะธรรม) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางบุณยนชุ  ธรรมสอาด) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพและสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี 2565  
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตที่ 2 และ 3  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศรีสุคล  พรมโส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่  120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
        นักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากครู โรงเรียน 
และครอบครัวให้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถอย่าง
ทั่วถึง 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย …การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 องค์ประกอบ (V) V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
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 ปัจจัย (F)  F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
ในแต่ละช่วงวัย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุก
คนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
    กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
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   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย                 
ให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้อง                   
กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือให้ คนไทย               
มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสั ยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่าง                 
เต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีต่างๆ  เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจน                 
เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความ
ทันสมัย เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม                      
ได้มีแนวคิดที่จะสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพและสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี 2566 ขึ้น โดยมุ่งหวังว่า                    
จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  นักเรียนในสังกัดอ่ืนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อ่างทอง  ให้เป็นที่ปรากฎทั้งเวทีระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์  
2..1 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านศิลปะ ดนตรี วิชาการ งานอาชีพ ผ่านกิจกรรม

ตามโครงการประกวดแข่งขันฯ  แสดงความรู้ ความสามารถทางทักษะวิชาการ และทักษะด้านศิลปะ  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้ทักษะในการแก้ปัญหา และค้นพบความสามารถของตนเอง 
2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากเวทีระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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2.4 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้เรียน 

2.5 เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ทั้งระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลาง
สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

2.6 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความส าเร็จสูงสุดด้านรางวัลและความพึงพอใจจากการ่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ ให้เกิดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 
      3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และได้รับการพัฒนาความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาผ่านกิจกรรมการประกวด แข่งขันฯ 
      3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) 

 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง และนักเรียนในสังกัดอ่ืนที่เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ไดร้่วมแข่งขันในเวทีระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน   
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 4.1 เชิงปริมาณ 
 1. ตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

1.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ร้อยละ 80 จากนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
1.2 ระดับชาติ ร้อยละ 50 จากนักเรียนที่เข้ารอบแข่งขัน 

 2. ตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯ ได้รับเหรียญรางวัลจากแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ดังนี้ 

2.1 รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
- ร้อยละ 25 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และ

เหรียญทองแดง  ในอัตราส่วน 1:2:3 
2.2 รอบสอง (ระดับประเทศ) 

- ร้อยละ 5 ของนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบแข่งขัน (รอบสอง) สอบผ่านได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัล  
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 4.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเป็นเวทีแข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผลงานทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดย
การแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์  

นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ  

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด

สิงห์บุรี และอ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) 
 
7. งบประมาณ  จ านวน  237,300 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง 
ในการใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดงานมหกรรมนักเรียนวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 70  ประจ าปี
การศึกษา 2565 

      

 1 .  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา ร จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ครั้งที่ 70 ประจ าปี
การศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรร
งบประมาณให้หน่วยจัดการแข่งขัน 2 จังหวัดๆ ละ 
100,000 บาท รวม 200,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายรายจังหวัด/ระดับเขตพื้นที่ 
     1.1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมคณะผู้บริหาร
เครือข่าย ครศููนย์สาระการเรียนรู้ คณะท างานฯ เพ่ือ
จัดเตรียมการแข่งขัน  (อาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 
100 บาท) 90*170*1 รวม 15,300 บาท (15,000) 

1.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
ส าหรับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ คณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการแข่งขันและพิธีเปิด 

  200,000   
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง 
ในการใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

(อาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท) 
250*170*2 รวม 85,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี เปิดการจัดแข่ งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ครั้งท่ี 70 ประจ าปี
การศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา    

 0   

 3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานการแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ของ สพม.สหอท. 
ระดับเขตฯ  
      1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
เตรียมจัดงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะท างาน (อาหาร 
ว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท อาหาร
กลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท) (100*170*1)    
      2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
เตรียมจัดงาน (ครั้งที่ 2) และการใช้โปรแกรมฯ 
(อาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท  
(60*1*35) 
ระดับภาค ระดับชาติ 
       1) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 
35 บาท อาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท) (25*170*1)       
       2) ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีมบริหาร/
คณะท างาน รวม 22 คน  เบี้ยเลี้ยง 240*21+270*1 
เป็นเงิน 5,310 บาท ค่าเช่าที่พัก ผอ.สพม.สหอท 
1,200 ผู้เกี่ยวข้อง 1 คน เหมาจ่าย 600 บาท) 
1,200+600 = 1,800    

   
 
 
 
 

17,000 
 
 
 

2,100 
 
 
 
 

4,250 
 
 
 

7,110 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง 
ในการใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

      3) ค่าเช่าเหมารถยนต์ เดินทางไปราชการ 
      4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

6,840 
*3,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   230,460 *6,840 237,300 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 

   
 

ใช้งบ สพฐ. 

1. ค่าใช้จ่ายการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ 

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ส าหรับคณะกรรมการในการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน (อาหาร
ว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท อาหาร
กลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท) 40*170*1 
เป็นเงิน 6,800 บาท 

1.2 ค่าส าเนาเอกสารแบบทดสอบ กระดาษ 
ค าตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3,000 บาท 

1.3 ค่าวัสดุ 2,500 บาท 

    

2. ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ รอบสอง  ระดับประเทศ 

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ส าหรับคณะกรรมการในการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน ๆ ละ 170 
บาท 40*170*1 เป็นเงิน 6,800 บาท 

2.4 ค่าวัสดุ 900 บาท 

    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  230,460 *6,840 237,300 
 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ครัง้ที่ 
70 ประจ าปีการศึกษา 2565 

219,100 18,200 - - 237,300 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางศรีสุคล  พรมโส) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

 (นายชาญณรงค์  ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการ
สอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2566 

- - - - - 

รวม 219,100 18,200 - - 237,300 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
-  

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      10.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เห็นคุณค่าในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
      10.3 นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ 
      10.4 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
และได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สู่เวทีระดับชาติ 
      10.5 นักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับประสบการณ์ทางวิชาการ ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางบุณยนชุ  ธรรมสอาด) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในรูปแบบของสภานักเรียน ปี 2566  
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

นักเรียน มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมืองมีความกล่าหาญทางจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในวิถีประชาธิปไตย 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น   

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย (3) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V) V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
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 ปัจจัย (F) F0408 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

         กรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ 
เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม น าเอาหลักการจัดการบ้านเมือง และ 
สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นอย่างดี 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชวงวยั  

7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ............................-.......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
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 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการสภานักเรียนมา

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการ
ตามนโยบาย และให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
จุดเน้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภา
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และระดับสถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องกับ ค่านิยมไทย 12 ประการ รัก
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนการมีจิตส านึกอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง จึงจัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนากรรมการสภานักเรียน ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ       
2.2 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของสภา

นักเรียน ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
                1. มีนักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 26 โรงเรียน รวม 52 คน 
       2. มีครูผู้ดูแลนักเรียนแกนน าระดับโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 26 คน 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มีความ 

เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนและสังคม น าเอาหลักการจัดการบ้านเมือง และ 
สังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นอย่างดี 
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4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าค่ายฯ สามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

       2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

           อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี   

7. งบประมาณ  จ านวน  42,800 บาท   พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานสภานักเรียน 
ธรรมาภิบาล ปี 2565       

 -  - -  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 -  - -  
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียน     
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียน    
ครูผู้รับผิดชอบ (นักเรียนฯ โรงเรียนละ 2 คน/ครู 1 คน) และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องรวม 100 คน  
       1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท อาหาร
กลางวัน วันละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 100*2*170  
       2) ค่าวิทยากรกลุ่ม (บุคลากรภาครัฐชั่วโมงละ 600 บาท)  
(1*7*600*2)  
       3) ค่าป้ายสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา       

  
 
 
 
 
 

8,400 
 

 
 

 
34,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 8,400 34,000 400  
รวมงบประมาณ  8,400  34,000 400 42,800 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.- ธค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

(มค. –ก พ.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เมย. – มิย.66) 
ไตรมาสที่ 4 

(กค. –กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน
สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2566 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนานักเรียน
แกนน าสภานักเรียน 

   42,800 42,800 

    รวม    42,800 42,800 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนค่อนข้างน้อย  

    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด 

ด าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียน     
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และระดับสถานศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางบุณยนชุ  ธรรมสอาด) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ  การขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เช็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . suppin@secondary5.go.th 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1  ด้าน พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่1  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

mailto:s.napat@esdc.go.th
mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:suppin@secondary5.go.th
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2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย 11.3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ V01  การพัฒนาทักษะชีวิต 
  ปัจจัย  F0102  หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  ปัจจัย  F0103  ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างานและทักษะทางด้านอารมณ์ 
 องค์ประกอบ V03  รูปแบบการเรียนรู้ 
  ปัจจัย  F0303  ระบบการเรียนที่เน้นการน าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของแต่ละ
วิชาหลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
 องค์ประกอบ V04  เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
  ปัจจัย  F0401  ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา/อารมณ์ 
  ปัจจัย  F0404  ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ 
 องค์ประกอบ V05  กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น 
  ปัจจัย  F0501  นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 
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 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  ข้อ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนระดับ 3 : X) 
   เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                          เหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
    ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
    ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
    ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 
    ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  

  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อนในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้ด าเนินโครงการ การขับเคลื่อน
นโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

2.4 เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
3.1.1 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 3.1.3 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

3.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
3.2.1 ครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

3.2.4 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1 ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
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 4.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 4.1.3 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

4.1.4 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 4.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 4.2.3 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ 

4.2.4 สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  57,500 บาท  (ห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่1  เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
     - บูรณาการกับโครงการของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
**(ไม่ใช้งบประมาณ)** 

  
 

 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     - ค่าจัดจ้างจัดท ารูปเล่มรายงาน   4,500 4,500 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2   4,500 4,500 
กิจกรรมที ่3 พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง 
3.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(40x170x2) 

 13,600 
 

 
13,600 

 
3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน
โรงเรียน 

 12,000 
 

12,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  25,600  25,600 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่4 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x170x3) 

 10,200 
 

 
10,200 

 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและเป็นพี่
เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(120 บาท x 20 คน x 3 ครั้ง = 7,200 บาท) 

 7,200 
 

7,200 

4.4 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะกรรมการฯ) 
กิโลเมตรละ 4 บาท 

 4,000 
 

4,000 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  21,400  21,400   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1-4)  47,000 4,500 51,500 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน 

     

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  4,500  4,500 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโครงงานคณุธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง 

  25,600  25,600 

กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนมาตรฐานสากล   21,400  21,400 
รวม   51,500  51,500 

 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับนโยบายของ สพฐ. 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ปรับกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้และด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม สอดรับและตอบสนองนโยบายของ สพฐ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์  ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  พัฒนาสมรรถนะครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เช็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . suppin@secondary5.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางกุลยา สอาดม่วง    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-1989916          E-mail address . kullaya_kung@hotmail.com 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
            ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               เปา้หมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และ 
              ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                12.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
              พหุปัญญาดีขึ้น 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:suppin@secondary5.go.th
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     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ครูสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนาองตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V) V01 : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
 ปัจจัย (F)   F0102 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ ต้องการของประเทศ  

 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                               ความต้องการ ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 องค์ประกอบ (V) V03 : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
                     F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ ปฏิบัติและทักษะอาชีพ  
 F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
                              ของตนได้ 

 F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคน 
               ทุกช่วงวัย  
     F0307 พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาระดับสูงตามาตรฐานนานาชาติ 

(รายสาขาวิชาในระดับสูงตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
- อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

  แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

 องค์ประกอบ (V) V01 : แหล่งเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนา ศักยภาพตามพหุปัญญา 
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 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุ 
                          ปัญญาของผู้เรียน 
 องค์ประกอบ (V) V02 : ระบบข้อมูล 
 ปัจจัย (F)      F0301 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ 
                          เกี่ยวขอ้ง 
  F0303 การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ ติดตามและประเมินผล 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    -    สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
         การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล 
    -    สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ข้อ 8 การปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

    ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาหลักสูตรแระบวนการเรียนการสอนและ
เสริมสร้าง ศักยภาพครู ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผุ้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ด้านความรู้ ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  กล่าวถึงความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ๒๕๗๓ (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของ
ระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม แนวทางการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ควรยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ก่อให้เกิด 
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21   และ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้อง
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
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ศตวรรษที่ 21 โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning 
Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเป้าหามาย 1คนไทยมีก ารศึกษาที่มีมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ส ามารถในก ารแก้ปัญห าปรับตัว สื่อสาร และท างนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ
สอน ก ารวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับก ารศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดก า
รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในก ารประกอบอ าชีพที่สอดคล้องกับความต้องก า
รของประเทศ การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพก ารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ เป็นในศตวรรษที่ 21 

       ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันในระดับชาติและเวทีโลก

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและอาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอดคล้องกับสภาวะการทีเ่ปลี่ยนแปลง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี แอฟพริเคชั่น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ เพ่ือให้เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030 พร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้เพ่ืออนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้

ผู้เรียนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือทบทวนและใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
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          2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะการโค้ช ต่อยอดสู่นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษ
ที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 2.4 เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดข้ันสูงผ่านแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมิน
ระดับนานาชาติ 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.7 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
 2.8 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.9 เพ่ือสนับสนุนครูให้มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
3.1 โรงเรียนแกนน าร้อยละ 100 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
3.2 ครโูรงเรียนแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะการโค้ช ต่อยอดสู่นวัตกรรม 

ที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.3 ครูแกนน าทุกโรงเรียนร้อยละ 100 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 3.4 ครูแกนน าทุกโรงเรียนร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดข้ันสูงผ่าน
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 3.5 ครูแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อม
เข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 
 3.6 ครรู้อยละ 100 มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.7 ครแูกนน าทุกโรงเรียนร้อยละ 100 มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ  
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 3.8 ครแูกนน าสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนร้อยละ 100 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเป็นแบบอย่างไดทุ้กโรงเรียน 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

ด้านผู้เรียน 
3.1 นักเรียนโรงเรียนแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
3.2 นักเรียนโรงเรียนแกนน าร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21ต่อยอดสู่นวัตกรรม  
 3.3 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning) ตอบสนองต่อ
พหุปัญญาและความต้องการ ด้วยวิธีการที่หลากหลายที่มุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 3.4 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทีเ่สริมสร้างกระบวนการคิดขั้นสูงผ่านแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 3.5 นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ STEAM ทีส่อดคล้อง
กับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเข้า
สู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 
 3.6 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้/สร้างสื่อนวัตกรรมการน าเสนอ
หรือสรุปผลการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

3.7 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

3.8 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices ของครูผู้สอนที่พัฒนา
ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบอย่างและ
เผยแพร่  
ด้านคร ู

3.2.1 ครูผู้สอนทุกโรงเรียนทบทวนและ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

3.2.2 ครูแกนน าทุกโรงเรียนส่งเสริมและและใช้ทักษะการโค้ช ต่อยอดสู่นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2.3 ครูแกนน าทุกโรงเรียน ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
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 3.2.4 ครูแกนน าทุกโรงเรียน ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดข้ันสูงผ่านแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี 
 3.2.5 ครูแกนน าทุกโรงเรียน ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมิน
ระดับนานาชาติ 
 3.2.6 ครแูกนน าทุกโรงเรียน ใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ และสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.2.7 ครแูกนน าทุกโรงเรียน มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  

3.2.8 ครแูกนน ามีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 

Learning  พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/

ระดับอ่ืน ๆ ต่อไป 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1 โรงเรียนแกนน าร้อยละ 100 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
4.1.2 ครแูกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการโค้ชพัฒนาผู้เรียนและ ต่อยอดสู่นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.1.3 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 

(Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 4.1.4 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดข้ันสูงผ่านแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
 4.1.5 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมิน
ระดับนานาชาติ 
 4.1.6 ครรู้อยละ 100 มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.1.7 ครแูกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
 4.1.8 ครูแกนน าสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 100 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 4.1.9 ครแูกนน าร้อยละ 100 มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 
ผลงาน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 จ านวนโรงเรียนทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ิมมากข้ึน 
4.2.2 ครูแกนน ามีทักษะการโค้ช และต่อยอดผลงานสู่นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 

21 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 4.2.3 ครูแกนน ามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning)  ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
 4.2.4 ครูแกนน ามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างกระบวนการคิดข้ันสูง
ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี  อย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 4.2.5 ครูแกนน าส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้และความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่
เวทีแข่งขัน/การประเมินระดับนานาชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 4.2.6 ครแูกนน า ใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้และสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

4.2.7 ครแูกนน า มีทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้ และการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 4.2.8 ครูแกนน าสอนภาษาอังกฤษ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ิมมากข้ึน 
 4.2.9 ครแูกนน าทุกโรงเรียน มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning  ในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับโรงเรียน ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ในวงกว้าง อย่างมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูแกนน าและเครือข่ายครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
 5.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 
7. งบประมาณ  จ านวน  214,500 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

      

1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x170x2) 

 20,400   

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (3 x600 x 2 วัน)  

10,800    

1.3 ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสารและรางวัล   15,000  

1.4 ค่าท่ีพัก (800x1ห้องx2วัน)  1,600   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 10,800  22,000 15,000 47,800 

กิจกรรมที ่2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน”   
เป็น “Coach”ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning 

   

 

 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x170x2) 

 20,400 
 

 

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง  (3 
x600 x 2 วัน) 

10,800  
 

 

2.3 ค่าท่ีพัก (800x1x2 ห้อง)  1,600   
2.4 ค่าวัสดุ (ฝึกปฏิบัติการ)   *5,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 10,800 22,000 - 32,800 
กิจกรรมที ่3  การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C 

   
 

 

3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x170x2) 

 20,400 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

3.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(2x600x6 ชม)  

7,200  
 

 

3.3 ค่าวัสดุ (ฝึกปฏิบัติการ)   *5,000  
3.4 ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสาร   5,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 7,200 20,400 5,000 32,600 
กิจกรรมที ่4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

  
 

 

4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x170x1) 

 10,200 
 

 

4.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x1วัน)  

7,200  
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 7,200 10,200 - 17,400 
กิจกรรมที ่5 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ (STEM & PISA) ในการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่
เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาติ 

  

 

 

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(60x170x2) (ศูนย์ STEM ร.ร.อปว,ร.ร.สิงห์บุรี) 

 20,400 
 

 

5.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x1วัน)  

7,200  
 

 

5.4 ค่าวัสดุ (ฝึกปฏิบัติการ)   *10,000  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5 7,200 20,400 - 27,600 

กิจกรรมที ่6  ภาษาไทย     
6.1 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาไทย     
6.1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(55x170x2) 

 18,700 
 

 

6.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง        
(2 x600x2วัน)  

7,200  
 

 

6.2 ส่งเสริมและพัฒนารักการอ่าน     
6.2.1 เงินรางวัลการประกวด รักการอ่าน -    
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

6.2.2 จัดท าคลิปวีดิโอเผยแพร่กิจกรรม -    
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6 7,200 18,700  25,900 
กิจกรรมที ่7 การเสริมสร้างสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ด้านการสอนและการวัดประเมินผล 

  
 

 

7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(55x170x2) 

 18,700 
 

 

7.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง        
(2 x600x2วัน)  

7,200  
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 7 7,200 18,700  25,900 
กิจกรรมที ่8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  
 

 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 600 บ.x6 ชม.X4 วัน)   *ศูนย์ HCEC   
5.2 ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร   4,500  
5.3 ค่าวัสดุ (ฝึกปฏิบัติการ)   *4,500  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 8  - 4,500 4,500 
กิจกรรมที ่9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุก Active Learningสู่การปฏิบัติจริงในระดับชั้น
เรียน 

  

 

 

9.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     (บูรณาการโครงการนิเทศบูรณาการฯ) 

- - 
- 

- 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 9 - - - - 
กิจกรรมที ่10  นิเทศก ากับและติดตาม     
10.1 ค่าน้ ามันรถยนต์ (กิโลเมตรละ 4 บาท) 
     (บูรณาการโครงการนิเทศบูรณาการฯ) 

- - 
- 

- 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 10 - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,600 132,400 24,500 214,500 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

 กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนผ่านกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 47,800   47,800 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิงรุก  Active Learning 

 32,800   32,800 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะ
กระบวนการคดิวิเคราะห์ 1S2C 

 32,600   32,600 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

  17,400 
 

 17,400 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ (STEM 
& PISA) ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อม
เข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดบั
นานาชาติ 

   27,600 27,600 

กิจกรรมที่ 6  ภาษาไทย   25,900  29,900 

กิจกรรมที่ 7 การเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร์ด้านการสอนและการ
วัดประเมินผล 

  25,900  25,900 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 4,500   4,500 

กิจกรรมที่ 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การปฏิบัตบิัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กิจกรรมการเรยีนรู้เชิงรุก 

- - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

Active Learningสู่การปฏิบัตจิริงใน
ระดับชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ 10  นิเทศก ากับและติดตาม - - - - - 

รวมทั้งสิ้น  117,700 69,200 27,600 214,500 

 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
1. วิทยากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนด้วย 

กระบวนการ Active Learning   และการเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ค่อนข้างมี
จ านวนจ ากัด 

     2. วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ พัฒนาสื่อออนไลน์ ทีส่อดรับกับแนวการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ค่อนข้างจะมีจ านวนน้อย และช่วงเวลาที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเขตพ้ืนที่ 
ค่อนข้างจ ากัดมาก  

     3. เนื้อหาองค์ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่าย 

     4. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรือ่ง Coaching  มีจ านวนจ ากัด อาจท าให้การพัฒนาบุคลากรในสังกัดล่าช้า
กว่าก าหนดการ หรือ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     5. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะครู ผ่าน
กระบวนการ Active Learning แบบ Face to Face 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. สร้างทีมศึกษานิเทศก์ และ ครูแกนน า เป็นวิทยากร ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การ 

จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning   และการเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) ค่อนข้างมีจ านวนจ ากัด 

2. สร้างและ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning โดยการ 
ประสานงานจากบุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่าย 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่ ให้เข้มแข็งและใช้เอฟพริเคชั่นเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    9.3 ข้อเสนอแนะ 
      1. ประสานงานกับวิทยากรหลัก หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น สพฐ./ ติดต่อล่วงหน้าเป็นเวลานาน และ 

ก าหนดกิจกรรม หรือ จัดท าข้อตกลงให้ชัดเจน 
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               2. ประสานงานวทิยากรกับ สพฐ. เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรแกนน า สพฐ.  และ ข้อมูลวิทยากร

จากองค์กรภายนอก  

     3. พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนในสังกัดมีการสับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21  
3. มคีรตู้นแบบ / ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับผู้สนใจได้ 
 4. ครูแกนน าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ เพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 
 
 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมินผล

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
                               กลุม่ นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เช็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hattaya@secondary5.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . suppin@secondary5.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางกุลยา สอาดม่วง    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-1989916          E-mail address . kullaya_kung@hotmail.com  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

1.  ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
         ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               เปา้หมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และ 
              ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
      11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ (แผนระดับ 2 : Y2)  
       เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่1  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

mailto:hattaya@secondary5.go.th
mailto:suppin@secondary5.go.th
mailto:s.napat@esdc.go.th
mailto:kullaya_kung@hotmail.com


109 
 

      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย 11.3  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ V01  การพัฒนาทักษะชีวิต 
  ปัจจัย  F0102  หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
        แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  ข้อ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ สู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579)  ก าหนดแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 
2030)  การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพน้อมน าศาสตร์พระราชา  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  การขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ใน
ปีงบประมาณ 2566   มุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและ
ข้าราชการในสังกัด อย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
สถานศึกษา ด้านคุณภาพบุคลากร และ ด้านคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้ความส าคัญและเชื่อมั่นว่าถ้าก าหนดให้สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนจะท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตาม 
กลยุทธ์/จุดเน้นนโยบายการน้อมน าแนวทางศาสตร์พระราชา และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา สามารถผ่านการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
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และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ปี 2565 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.153 และมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.384  ที่
สามารถเป็นศูนย์เครือข่ายสร้างความรู้ความเข้าใจ และแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ โดยมีการน้อมน าหลักปรัชญาชอง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงหลักคิด สองเงื่อนไข สามหลักการ สี่มิติ บูรณาการ 
3 ศาสตร ์พระบรมราโชบาย ร ัชกาลที ่ 10 และ การพัฒนาที ่ยั ่งย ืน  17 เป ้าหมายโลก Sustainable 
Development Goals (SDGs) ด้วยการถอดบทเรียน วิเคราะห์  และสรุปองค์ความรู ้ ผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการน าแนวทางน าการพัฒนาเครือข่ายและขยายผลองค์ความรู้ ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ การ
สร้างภาคีเครือข่าย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการทางการศึกษา(ทุนมนุษย์ ) อย่าง
เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จึง
จัดท าโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขึ้น  เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และ 
ต่อยอดสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเป็นวิทยากร  ขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง 
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน้อมน าพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมือง เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน 

  2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  
  2.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ มี “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 แห่ง 
(ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ) 

  2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design 
thinking เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 ผลผลิต (Output)    
3.1.1 ครูแกนน าร้อยละ 100 น้อมน าพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมือง 
3.1.2 ครแูกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์

พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  
        3.1.3 โรงเรียนในสังกัด พัฒนาเป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” และ ต่อยอด
เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” เพ่ิมขึ้นปีละอย่างน้อย 5 แห่ง 
(ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาบ่มเพาะ “อุปนิสัยพอเพียง” ให้กับ
สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 
          3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม 
Design thinking เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

     3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
3.2.1 ครูน้อมน าพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
3.2.2 ครูแกนน ามีทักษะการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่

เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  
3.2.3 มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ต่อยอดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” เพ่ิมขึ้นปีละอย่างน้อย 5 แห่ง (ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี 
อ่างทอง) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ ในการบ่มเพาะ “อุปนิสัยพอเพียง” ให้กับสถานศึกษา 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 
           3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรม Design thinking เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

4.1.1 ครูแกนน าร้อยละ 100 น้อมน าพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมือง 

4.1.2 ครูแกนน าร้อยละ 100 มีทักษะการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  
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           4.1.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความยั่งยืนในการด ารงชีวิต เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษา ให้กับ
โรงเรียนทั้งใน/นอกสังกัด ภาครัฐ/เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ครูแกนน าน้อมน าพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิต

ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
4.2.2 ครูแกนน า มีทักษะการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่

เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  
4.2.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความยั่งยืนในการด ารงชีวิต เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ให้กับ
โรงเรียนทั้งใน/นอกสังกัด ภาครัฐ/เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 
 4.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรม Design thinking เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

7.        งบประมาณ  จ านวน  58,400 บาท   พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ
นวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals)  

      

1.1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60x170x2) 

 20,400 
 

  

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  (2x600x2)                   7,200     
1.3 ค่าท่ีพักวิทยากร (800x2x1)  1,600   
1.4 ค่าจัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม   10,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 7,200  22,000 10,000 39,200 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

   

 

 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
     (12x120x5) 

 7,200 
 

 
 

2.2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (พาหนะคณะกรรมการฯ) 
กิโลเมตรละ 4 บาท 

 12,000 
 

 
 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  19,200  19,200 
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

- - 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 - -  - 
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 7,200 41,200 10,000 58,400 

 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1  อบรมปฏิบัติการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุ กด้ วยแนวคิด เ ชิงออกแบบ
น วั ต ก ร ร ม  Design thinking 
บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals) 

 39,200  - 39,200 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินและยก
ย่องสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น 
“สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

  - 19,200 19,200 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ 

  - - - 

รวม  39,200  19,200 58,400 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

   9.1.1 วิทยากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
พันธุกรรมพืช  และการเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชา 
และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างมีจ านวนจ ากัด 

9.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดมีการสับเปลี่ยน 
บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ ที่ต้องเริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ ปี 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ปรับกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้และด าเนินการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม สอดรับและตอบสนองนโยบายของ สพฐ. 
 

 
 

 
 

 
 
 

(..................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมินผล

การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน 
                    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง และ นางนัยนา กันภัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ 
   ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะและ

ศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ    
             รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำฯ 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
    คนไทยทุกชวงวัย 

 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
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   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด บุคคลที่มีความส าคัญในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานงานที่
ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ                     
และความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  เพ่ือเป็นการ
พั ฒ น าความรู้ แ ล ะทั กษ ะการบ ริห ารงาน ของตน เองและที ม งาน ได้ เห ม าะสมกั บ บท บ าท ห น้ าที่                          
และความรับผิดชอบ สถานการณ์และโอกาส  พร้อมพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการด าเนินงาน               
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสานงานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ                       
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2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
       3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
             ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                    
มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 270  คน 
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
             ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้างทุกคน มีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามวิชาชีพที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจ เข้าถึง 
และสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
ทุกมิติ ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
4. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPls)  

4.1 ด้านปริมาณ  
1. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู ในปี 2566 
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยน าไปใช้ในการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป 
4. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องาน

อ่ืนๆ (3 : 2) 
 4.2 ด้านคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
      ครูและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ (ระบุอ าเภอและจังหวัด) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี  และโรงแรมในต่างจังหวัด 
 
 
 



120 
 

7. งบประมาณ จ านวน 67,160  บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่  1  การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
1.ประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 2 วัน 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (170บาทx12คนx2วัน) 
2.ประชุมคณะท างานสรุปผลด าเนินงานตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA)ของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จ านวน 2 วัน  
   -ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (170บาทx12คนx2วัน) 
3.ประชุมพิจารณาวิเคราะห์การจัดท าข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  จ านวน 1 วัน  
  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (170บาทx11คนx1วัน) 
 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1 ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)วันละ2 คณะๆ ละ 5 คน 
จ านวน 2 วัน  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คณะx5คนx2วันx120บาท) 
 -ค่าพาหนะ(เหมาจ่าย) ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะละ ๒ คนxคนละ 200 บาทx2วัน)  
-ครั้งที่ 2 การติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)วันละ2 คณะๆ ละ 
5 คน จ านวน 2 วัน  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คณะx5คนx2วันx120บาท) 
 -ค่าพาหนะ(เหมาจ่าย) ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะละ ๒ คนxคนละ 200 บาทx2วัน) 
 5.การขับเคลื่อนการด าเนินงานผู้น าองค์ความรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะกรรมการ                       
PA Support Team จ านวน 1 วัน (ออนไลน์) 
-ประชุมสร้างเครือข่าย PA Support Team                       
ทุกสหวิทยาเขต จ านวน 1 วัน 
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(70คนx1วันx35บาท) 
(ค่าเบี้ยเลี้ยง PA Support Team (12คนx120บาท) 
 6.ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือ “การขับเคลื่อน PA 
ในสถานศึกษา” 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(20คนx1วันx170บาท) 
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ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 
 

2,450 
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3,400 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  23,720  23,720 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมือ 
อาชีพ และการปฏิบัติธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
คุณธรรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(47คนx170บาทX3 วัน) 
2. ค่าวิทยากร (2คนx600บาทx6ชม.) 
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7,200 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 7,200 23,970  31,170 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (170บาทx51คนx1วัน) 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (1คนx600บาทx6ชม.) 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 3,600 8,670  12,270 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 56,360  67,160 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่  1  การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

5,950 10,490  7,280 23,720 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาครผูู้ช่วย 
สู่เส้นทางครูมืออาชีพ และ 
การปฏิบัติธรรม กระบวนการเรยีนรู้ 
คุณธรรมปฐมนเิทศครูบรรจุใหม่  

      31,170   31,170 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้
ทางการเงิน (Financial Literacy) 
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 12,270   12,270 

รวมทั้งสิ้น 5,950 53,930  7,280 67,160 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 
 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         - ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
              - ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดประชุม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มี
ความรู้ และทักษะในการบริหารงานตนเอง และทีมงานเพ่ือให้สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษา  
 
              
                     เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
             (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                          (นางอรุณี  กลับดี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   ผู้พิจารณาโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
               (นายชาญณรงค์ ปานเลิศ)                                        (นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                                     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง และ นางนัยนา กันภัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการพัฒนา

สมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ 
   ต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ    
             รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำฯ 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
    คนไทยทุกชวงวัย 

 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
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   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด บุคคลที่มีความส าคัญในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา คือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและ
วิธีการปฏิบัติงานงานที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ                     
และความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว  จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง             
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานของตนเองและทีมงานได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่                          
และความรับผิดชอบ สถานการณ์และโอกาส  พร้อมพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการด าเนินงาน               
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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   2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสานงานอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                       

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
       3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
            ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 65 คน 
       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
            ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และมีความโปรงใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจ เข้าถึง และ
สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPls)  

4.1 ด้านปริมาณ  
1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในปี 2565 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกคนมี ID Plan โดยน าไปใช้ใน

การบริหารงาน 
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจ าสายงานในระดับดีขึ้นไป 
 4.2 ด้านคุณภาพ 

ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ (ระบุอ าเภอและจังหวัด) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี  และโรงแรมในต่างจังหวัด 
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7. งบประมาณ จ านวน 220,400 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่  1  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (170บาทx60คนx6วัน) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 61,200 

 
 
 
 

*5,000 

 
 
 
 

61,200 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1   61,200 *5,000 61,200 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
    ระยะที่ 1   
    1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (170บาทx65คนx1วัน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,050 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,050 

    ระยะที่ 2 
   1. ค่าวิทยากร (600บาทx2คนx6ชม.) 
   2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (700บาทx60คนx2วัน) 
   3. ค่าท่ีพัก (600บาทx60คนx1คืน) 

 
7,200 

 
 

84,000 
 

36,000 

  
7,200 
84,000 

 
36,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2  7,200 131,050  138,250 
กิจกรรมที่ 3  การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(15คนx170บาทX6 วัน) 
2. ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

  
 
 

15,300 
 

5,650 

 
 
 
 
 

 
 
 

15,300 
 

5,650 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  20,950  20,950 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 213,200  220,400 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารการศกึษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   

10,200 20,000 16,000 15,000 61,200 

กิจกรรมที่  2  การพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารการศกึษา 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

        138,250 138,250 

กิกิจกรรมที่  3  การประเมิน
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการ
แต่งตั้งใหม ่

 7,650 7,000 6,300 20,950 

รวม  7,650 7,000 6,300 20,950 
รวมทั้งสิ้น 10,200 27,650 23,000 159,550 220,400 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด้านงบประมาณ และด้านเวลา 
     - ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุม 
 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         - ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
              - ให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดประชุม 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความรู้ และทักษะในการบริหารงานตนเอง และทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการปฏิบัติงานที่ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษา 
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                     เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
             (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                          (นางอรุณี  กลับดี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   ผู้พิจารณาโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
               (นายชาญณรงค์ ปานเลิศ)                                        (นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                                     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง 
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โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง และ นางนัยนา กันภัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

       ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
       เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนด าเนินการส่งเสริม 

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
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      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
    และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)  F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียน
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ    
             รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำฯ 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ 
    คนไทยทุกชวงวัย 

 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ทรัพยากรบุคคลมีสรรถนะสูงขึ้น และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนได้เพ่ิมขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัมนาประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งถือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและประกอบคุณงามความดีต่อทางราชการและประเทศชาติมา
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษให้
เหมาะสมกับที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาในวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปี 2566 เพ่ือพัฒนาระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน สร้างความศรัทธาใน
วิชาชีพและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตรฐาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานของตนเอง  
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 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สิงห์บุรี อ่างทอง 
          2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าอาวุโส ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 200 คน 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และอัตราจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 
   

4. ดัชนีวัดความส าเร็จ (KPls)  
     4.1 เชิงปริมาณ    
 1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
 4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในปี 2565 
    4.2 เชิงคุณภาพ   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

6. สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ (ระบุอ าเภอและจังหวัด) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานที่โรงแรม/ภัตตาคารในอ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ จ านวน 120,630 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล (Obec Awards,รางวัล 
ครูดีในดวงใจ, รางวัลพระพฤหัสบดี,รางวัลข้าราชการ               
พลเรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,รางวัลครูผู้สอนดีเด่นและ
รางวัลคุรุสดุดี) 
 - ค่ากลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (170บาท x 9คน x 6 ครั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,180 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,180 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  9,180  9,180 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2566 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (185 คน x 100 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (185 คน x 300 บาท) 
- ค่าของที่ระลึก (37 คน x 250 บาท) 
- ปกไหมเกียรติบัตร (42 คน x 200 บาท) 
- ใบประกาศเกียรติบัตรทองค าพร้อมกล่องผ้าไหม 
  (7 คน x 1,800 บาท) 
- ค่าวิทยากร (1 คน x 1200 บาท x 6 ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

18,500 
55,500 

 
 
 

9,250 
8,400 
12,600 

 

 
 

18,500 
55,500 
9,250 
8,400 
12,600 

 
7,200 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 7,200 74,000 30,250 111,450 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 80,800 30,250 120,630 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาสที่ 2 

  (ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์           
ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                 
รางวัล (Obec Awards,รางวัลครูดีใน
ดวงใจ, รางวัลพระพฤหัสบดี,รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี) 

 3,400 3,060 2,720 9,180 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส 
ประจ าปี 2566  

   111,450 111,450 

รวมทั้งสิ้น  3,400 3,060 114,170 120,630 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1.ปัจจัยความเสี่ยง 
       การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเสริมแรงด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งกิจกรรมจากต้นสังกัดยังมี
ค่อนข้างน้อยและไม่ครอบคลุม จึงด าเนินการได้เพียงระดับเขตพ้ืนที่เท่านั้น 
 9.2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

           ควรมีการจัดสรรงบประมาณ หรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
บุคลากรในสังกัดหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้มีความซาบซึ้งและประทับใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธาในวิฃาชีพ และมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างดีได้ 
           2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตหลัง
เกษียณได้อย่างเหมาะสม   โดยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
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                     เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
             (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                          (นางอรุณี  กลับดี) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                   ผู้พิจารณาโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
               (นายชาญณรงค์ ปานเลิศ)                                        (นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง                                    มัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 
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โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัย  

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มกฎหมายและคด ี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มกราคม 2566 – มิถุนายน 2566 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

    ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   
    เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต     
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองคค์วามรู้ กระบวนการคิด   
และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึง   
เป็นสมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมายของแผนย่อย 2) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้    
   และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 องค์ประกอบ V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
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 ปัจจัย F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้ กระบวนการคิดและวิธี
ปฏิบัติงานในเรื่องการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น และเมื่อการปฏิบัติงานสามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ย่อมท าให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทีสู่งขึ้น และมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหารวมทั้งคดีของรัฐที่ลดลง 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.10 เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ 
รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา  
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีภำรกิจ 

ในกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้ เป็น ไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติ รำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเป็น
นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไว้ให้
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งในกำรด ำเนินกำรให้ภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจนั้นมีข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญที่จะท ำให้ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง บรรลุผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งต่อผู้เรียน หน่วยงำน องค์กรและ
ประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ
ดังกล่ำวจึงเห็นควรจัดให้มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกฎหมำยปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด 
และวิธีการด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ 
กระบวนการคิดและวิธีการด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือลดข้อร้องเรียนและคดีของรัฐของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 52 คนประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 26 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 26 คน 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
      - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด และวิธีการด าเนินการทางวินัยและ
กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
      - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้การด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยเพ่ิมมากขึ้น 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด และวิธีการด าเนินการทางวินัยและ
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความรู้การด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 100 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีจ านวนชิ้นงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงานต่อกลุ่ม 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการจัดโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  

4.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีความรู้การด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัยเพ่ิมมากขึ้น และเป็นบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปอย่างมีถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่ข้อร้องเรียนกล่าวหาและคดีของรัฐที่ลด
น้อยลง สามารถตอบสนองและอ านวยความสะดวกให้แก่สังคม ประชาชน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความประสงค ์
5. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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6. สถานที่ด าเนินโครงการ /พื้นที่ด าเนินการ  :  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และศึกษาดูงานกระบวนการ

พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ณ ศาลปกครองสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. งบประมาณ  จ านวน 54,000 บาท  (ห้าหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการ
ทางวินัยและกฎหมายปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัย ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

      

1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัด
อบรม จ านวน (52 คน x 170 บาท x 1 วัน) (ขออนุมัติถั่ว
จ่ายทุกรายการ) 

 - 8,840 -  

2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การศึกษาดูงาน จ านวน (52 คน x 400 บาท x 1 วัน) (ขอ
อนุมัติถัว่จ่ายทุกรายการ) 

 - 20,800 -  

3. ค่าวิทยากร ,ค่าวิทยากรประจ ากลุ่ม (2 คน x 600 
บาท x 6 ชม.), ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,200 บาท 

8,360 - -  

4. ค่าเช่ารถ (1 คัน x 1 วัน) - 15,000 -  
5. ค่าของที่ระลึก 1 แห่ง - 1,000 -  
6. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการสัมมนา - - 5,100*  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,360 45,640 5,100* 54,000 
 
 
 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.65 - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.66 - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.66 - มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66 - ก.ย. 66) 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง 
การด าเนินการทางวินัยและกฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัย 

  
 

 
54,000 

- 54,000 

รวม - - 54,000 - 54,000 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

      - ในการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากติดภารกิจ 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการให้ชัดเจนแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมทุกคนทราบล่วงหน้า 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการคิด และวิธีการด าเนินการทางวินัย
และกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัย  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้การด าเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยเพ่ิมมากข้ึน  

3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่ข้อร้องเรียนกล่าวหาและคดี
ของรัฐที่ลดน้อยลง สามารถตอบสนองและอ านวยความสะดวกให้แก่สังคม ประชาชน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความประสงค์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

 

ผู้เห็นชอบและพิจารณาโครงการ 
 
 

(นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  นิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . jatuporn.ya@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เข็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางกุลยา  สอาดม่วง      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-1989916          E-mail address .  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565– กันยายน 2566 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
            ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ 3 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 
 

mailto:jatuporn.ya@esdc.go.th
mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:s.napat@esdc.go.th
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2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                               ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 องค์ประกอบ (V) V03 : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
                     F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ ปฏิบัติและทักษะอาชีพ  
 F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
                              ของตนได้ 

 F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคน 
               ทุกช่วงวัย  
     F0307 พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

 องค์ประกอบ (V) V04 : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
  ปัจจัย (F)   F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 อัตราส่วนคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสูงขึ้นขึ้น 

  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
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   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา 258 จ. 

(3)ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
คนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ก าหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ูให้เป็นครูยุคใหม ่

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  กล่าวถึงความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของ
ระบบ การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม แนวทางการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ควรยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ก่อให้เกิด 
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21   และ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง  ครูจึงต้อง
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning 
Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหน ักถ ึงนโยบายด ้านการศ ึกษา ซ ึ่งถือเป ็นส ่วน
สำค ัญย ิ่งในการพ ัฒนาประเทศให ้บรรล ุเป ้าหมายอย ่างย ั่งย ืน เป็นประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้วในท ุกด ้าน 
ด ังน ั้น เพ ื่อให ้การด าเน ินการเก ิดผลส ัมฤทธ ิ์และสอดคล ้องก ับแผนการปฏ ิร ูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท ี่จะส ่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย ่างม ีน ัยสำค ัญ (Big Rock) ที่มคีวามสำค ัญเร ่งด ่วน 
และสามารถดำเนินการและวัดผลได ้อย่างเป ็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเก ี่ยวข้องก ับสำน ักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศ ึกษาต้ังแต ่ระดับปฐมวัย 



148 
 

 
 

(2) การพ ัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู ่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ ื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และ (3) การสร ้างระบบการผล ิตและพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาที ่ม ีคุณภาพ จ ึงก าหนดนโยบาย 
สำนกังานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ ื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565  

       ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เห็นความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา โดยพัฒนากระบวนการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีความต่อเนื่องและ

เป็นเอกภาพ มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน วิเคราะห์วิจัย 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด และน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ตอบสนองทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและได้มาตรฐานวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะ มีคุณลักษณะพ้ืนฐานและ

คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          2.2 เพ่ือบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของทุกโรงเรียนในสังกัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
3.1.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
      3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   

ด้านผู้เรียน 
3.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 



149 
 

 
 

3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
Active Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย 

3.2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมสนองนโยบายเชิงบูรณาการ 
ด้านคร ู

3.2.1 ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในปี 2565 
3.2.2 ครูได้รับการพัฒนาหรือมีผลงานได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

 3.2.3 ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในระดับดีขึ้นไป 
3.2.4 ครมีูความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 3.2.5 ครแูกนน า มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
 3.2.6 ครูแกนน า มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ความเป็นพลเมืองดี 
 3.2.7 ครูแกนน า ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขัน
และประเมินระดับนานาชาติ  

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่

เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง

เชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครู ร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
4.2 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

          3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

        3.1.3 โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเชิงบริบท 

     3.1.4 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1.5 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูแกนน าและครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
7. งบประมาณ  จ านวน 244,100 บาท (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน        
1.1 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนิเทศ
หนุนเสริม 

 30,000   

1.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   16,700  
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ (120บาทx29
คนX10ครั้ง) 

34,800    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 34,800  30,000 16,700 81,500 
กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ 

   
 

 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x170x2) 

 10,200 
 

 

2.2 ค่าจัดท าโล่รางวัลผลงานนวัตกรรม (1000X6)   5,000  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - 10,200 5,000 15,200 

กิจกรรมที ่3  ประชุม สัมมนา สรุปผลการนิเทศ      
3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(300x15x3) 

 13,500 
 

 

3.2 ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
(1,200x6 ชั่วโมง)  

7,200  
 

 

3.3 ค่าท่ีพัก (600x15x2)  18,000   
3.4 ค่าอาหารเย็น (350x15x3)  15,750   
3.5 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  15,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 7,200 62,250  69,450 
กิจกรรมที ่4 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(45x170x3) 

 22,950 
 

 

4.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   5,000  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  22,950 5,000 27,950 

กิจกรรมที ่5  สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

  
 

 

5.1 พัฒนาคู่มือ/แนวทางการนิเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  
50,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5   50,000 50,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 125,400 76,700 244,100 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน 

5,000 5,000 27,400 44,100 81,500 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 

  10,200 5,000 15,200 

กิจกรรมที่ 3 ประชุม สัมมนา สรุปผล
การนิเทศ 

 69,450   69,450 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและสร้างเครือข่าย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

 27,950   27,950 

กิจกรรมที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

 50,000   50,000 

รวม 5,000 152,400 37,600 49,100 244,100 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง - 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง - 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
10.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
10.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 (นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 
 

(นายชาญณรงค์  ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง    
   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล  นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-5497392          E-mail address . jatuporn.ya@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางหัทยา เข็มเพ็ชร    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่   085-1288990          E-mail address . hkhemphet@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   092-2620859          E-mail address . s.napat@esdc.go.th  
ชื่อ – นามสกุล  นางกุลยา  สอาดม่วง      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-1989916          E-mail address .  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565– กันยายน 2566 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
            ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 

 เป้าหมายที่ 3 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 
 

mailto:jatuporn.ya@esdc.go.th
mailto:hkhemphet@esdc.go.th
mailto:s.napat@esdc.go.th
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2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 องค์ประกอบ (V) V02 : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย (F)   F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 
                               ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

 องค์ประกอบ (V) V03 : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F)   F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ  
                     F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ ปฏิบัติและทักษะอาชีพ  
 F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ 
                              ของตนได้ 

 F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและคน 
               ทุกช่วงวัย  
     F0307 พ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดและขยายผล 

 องค์ประกอบ (V) V04 : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
  ปัจจัย (F)   F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 อัตราส่วนคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ  
   ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสูงขึ้นขึ้น 

  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
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   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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 ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบกับการเตรียมความพร้อม
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สถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
        ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันของสถานศึกษาในสังกัด จึงเห็นสมควรให้มีการสื่อสาร การนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา และซักซ้อมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment)  ให้แก่สถานศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงจัดท าโครงการส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา  
2.3 เพ่ือการซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่สถานศึกษาจะ

เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
2.4 เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

3.1.1  ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับสถานศึกษา 26 
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

3.1.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 3.1.3 สถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทุกแห่ง ได้รับการลงพ้ืนที่
ซักซ้อมรับการประเมิน (mock assessment) ก่อนที่สถานศึกษาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก และการ
เข้าร่วมการรับฟังในการลงพื้นที่ประเมินจริงจาก สมศ.  

3.1.4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีรายงานการสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
 3.2.1. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ระดับสถานศึกษา 26 โรงเรียน          มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  
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 3.2.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 3.2.3. สถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทุกแห่ง ได้รับการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เชิงประเมินเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก  
 3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีรายงานการสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
4.1.1 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับสถานศึกษา 26 โรงเรียน มี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
    4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2.2  ครูได้รับการส่งเสริมให้มีการต่อยอด ขยายผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ระดับชาติ 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
 5.2 ครูผู้รับผิดชอบและครูทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 5.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 
7. งบประมาณ  จ านวน  39,000 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา 

      

1.1 อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(170 บาทx60 คน) 

 10,200   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  10,200  10,200 
 กิจกรรมที ่2 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา  
(บูรณาการกับโครงการนิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ) 

      

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 
 

- - - - 



158 
 

 
 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่3 ตรวจเยี่ยมเชิงประเมินเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
(บูรณาการกับโครงการนิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ) 

   
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 
 

- - - - 

กิจกรรมที ่4 ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่
เชิงประเมิน  
(บูรณาการกับโครงการนิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ) 

   
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 - - - - 
กิจกรรมที ่5 สังเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

   
 

 

5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x170x2) 

 10,200 
 

 

5.2 ค่าจัดจ้างท ารูปเล่มเอกสาร   1,200  
5.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 x 6 ชม)  7,200    

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5 7,200 10,200 1,200 18,600 
กิจกรรมที ่6 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล 
IQA AWARD 

  
 

 

6.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30x170x2) 

 10,200 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 6 - 10,200 - 10,200 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,200 30,600 1,200 39,000 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 66) 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  10,200  10,200 

กิจกรรมที่  2 ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

    - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 66) 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมเชิงประเมินเพื่อ
พัฒนา ระบบกา รประกั นคุณภาพ
การศึกษา 

    - 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการตรวจ
เยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน 

    - 

กิจกรรมที่ 5 สังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

   18,600 18,600 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรบั
รางวัล IQA AWARD 

   10,200 10,200 

รวม   

 

10,200 28,800 39,000 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  - 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  - 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
10.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
10.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 (นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางหัทยา  เข็มเพ็ชร) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์  ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกมลชนก   ศรีภักดี  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม  2565  -  กันยายน  2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้าน การพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ต้องมีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประชุมเพ่ือมอบนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจ ถือเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ จุดเน้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ตรงกัน 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 
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2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากร 
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 องค์ประกอบ (V) V03 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
 ปัจจัย (F) F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ ให้กับผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ ได้ก าหนดให้บุคลากร
ภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลส าเร็จ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และ
ทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุง การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน  
 โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้อง
มีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายจึง
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เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกลุ่ม
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือมอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 2.2 เพ่ือเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาซึ่งกันและกัน 
 2.3 เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
            1) ผู้บริหารการศึกษาและทีมบริหารของส านักงาน 
            2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
  รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยสถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบาย
และแนวทางที่ก าหนดอย่างถูกต้อง 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
   1) ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
            2) มีระบบการด าเนินการและการก ากับติดตามการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
 1) ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้เกี่ยวข้องและคณะท างาน 
รวม 40 คน จ านวน 10 ครั้ง/ปี 
  2) ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รวม 61 คน จ านวน 6 
ครั้ง/ปี 
  3) ประชุมกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (ต่อจากรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.) จ านวน  20 ครั้ง/ปี 
  4) ประชุมลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ทั้งของส านักงานฯ และสหวิทยาเขต จ านวน 4 ครั้ง/ป ี

4.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เข้าประชุมเข้าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ ศธ.และ สพฐ. 
            2) ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  
อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด 
            3) ผู้เข้าประชุมได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่มเย็นเป็นสุข ผู้รับบริการพึงพอใจ 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
           1) ผู้บริหารการศึกษา ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
           3) ผู้ปกครองและนักเรียนทุกโรงเรียน 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
           1) ห้องประชุม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
           2) ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัด กรณี การประชุมระบบสัญจร 
           3) ห้องประชุมในสถานที่ของเอกชน กรณี มีความจ าเป็น 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  179,520 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร
เขตพ้ืนที่/ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 40 คน
รวม 10 ครั้ง  

      

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน      
โรงเรียนในสังกัด 10 ครั้ง X 40 คน X 170 บาท  68,000   

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   68,000  68,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมข้าราชการและบุคลากร สพม. 
สหอท จ านวน 61 คน / รวม 6 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน 

   
 

 

จ านวน 61 คน X 170 บาท X 6 ครั้ง  62,220   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  62,220  62,220 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกรรมการบริหาร สพม.สหอท     
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 35 บาท 
x 20 ครั้ง 

 10,500 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  10,500  10,500 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว     
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คน X 170 บาท  x 4 ครั้ง 
    - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการท าความสะอาด และ   
ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในและภายนอก ส านักงานฯ  

 34,000 
 
 

4,800 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  34,000 4,800 38,800 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  174,720 4,800 179,520 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บรหิาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารเขตพื้นท่ี/ 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุม่ 

6,800 20,400 20,400 20,400 68,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมข้าราชการและ
บุคลากร สพม. สหอท 

10,200  10,370 20,740 20,910 62,220 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกรรมการบรหิาร 
สพม.สหอท 

2,625 2,625 2,625 2,625 10,500 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด 

8,500 8,500 8,500 13,300 38,800 

รวม 28,125 41,895 52,265 57,235 179,520 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
             เป้าหมายการจัดประชุม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           1) เน้นย้ าการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ยกเว้น มีข้อราชการเร่งด่วน 
    2) สถานที่ประชุมไม่พร้อมรองรับการประชุมที่มีจ านวนคนมาก จ าเป็นต้องใช้สถานที่ของเอกชน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1) ผู้บริหารได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2) ผู้บริหารได้มีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาซึ่งกันและกัน 
   3) ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นตามนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางกมลชนก ศรีภักดี) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางกมลชนก ศรีภักดี) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มกราคม 2566 – สิงหาคม 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่4 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
         ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ (Smart Area) พัฒนาขึ้น
เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้บริหารจัดการงานขององค์กร และสถานศึกษาใน
สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) AMSS++ เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ของยุคปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน ประกอบกับ สพฐ. 
มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ รับ-ส่งหนังสือราชการ ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยโปรแกรม Smart OBEC และ AMSS++ Smart Area พร้อมกันทั่วประเทศ 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
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 องค์ประกอบ (V) V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F) F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise Resource Planning) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS++) พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้ และเพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด น าระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ใช้ระบบ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด เพ่ือให้สามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS++) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา 
  (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ  
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 



169 
 

 
 

 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดระบบ/รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมและพัฒนาระบบการเ งิน เพ่ือ
การศึกษาให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรในการก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาผู้เรียนและก าลังคนของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บริการการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม สนองตอบความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(Smart OBEC) ,ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS) และระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จึงจัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : 
SMSS) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้าน คือ  ด้านบริหารงานทั่วไป , ด้านบริหารงานบุคคล , ด้านบริหารงบประมาณ 
และด้านบริหารงานวิชาการ และเป็นทางเลือกในการใช้และพัฒนาระบบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษามาใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป , ด้านบริหารงานบุคคล , ด้าน
บริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานวิชาการ 
 2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  

 3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการมาใช้ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

       3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 
โรงเรียน มีระบบงานที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติ
ราชการ 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
 4.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีการใช้งานระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) /(SMSS) ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 



171 
 

 
 

7. งบประมาณ  จ านวน 22,200 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้
งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(SMSS) 

      

 1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(170 บาท X 40 คน X 1 วัน) 

   
6,800 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   6,800  6,800 
กิจกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (AMSS) 

   
 

 

 1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 บาท X 54 คน X 1 วัน) 

  
5,400 

 
 

 1.2 ค่าจัดจ้างท าเว็บไซด์ระบบ AMSS และ SMSS   10,000  
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  5,400 10,000 15,400 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  12,200 10,000 22,200 
 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
(SMSS)  

  6,800  6,800 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (AMSS) 

 15,400   15,400 

รวม  15,400 6,800  22,200 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

 9.1.1 การรักษาความปลอดภัยของระบบยังมีช่องโหว่ 
 9.1.2 การส ารองข้อมูลบน Cloud Server ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.2.1 พัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 9.2.2 เพ่ิมพ้ืนที่ในการส ารองข้อมูลโดยใช้ Server ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย (Big Data) และ
สามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 สถานศึกษาสามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 10.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยช่วยลดระยะเวลาและ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และมีการประสานงานกันได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   

    2.1 ประเด็นที่ 
       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการจัดท าแผนฯ และมีการ
ติดตามประเมินผล สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 

      2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 องค์ประกอบ (V)  V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ปัจจัย (F)  F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือควบคุมการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
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   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดระบบ/รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมและพัฒนาระบบการเงิน  เพ่ือ
การศึกษาให้รัฐสามารถใช้ทรัพยากรในการก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาผู้เรียนและก าลังคนของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บริการการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม สนองตอบความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกระบวนการ
วางแผนเพ่ือการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยบริหาร
และจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประสบ
ผลส าเร็จ 
 โดยแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ต้องจัดท าแผนฯ ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับท่ี 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)  
โดยน าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไว้ เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณต่อไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 



176 

 

 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ส าหรับน าไปใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบทิศทางการบริหารจัด
การศึกษา และการติดตามประเมินผล ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการในพ้ืนที่และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
  2. มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2567 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการส าหรับปีถัดไป 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตาม
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
และบริบทความต้องการในพ้ืนที่ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการก ากับ ติดตามประเมินผล และการ
รายงานผลการด าเนินงาน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  1. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 30 เล่ม 
  3. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 30 เล่ม 

  4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 30 เล่ม 
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4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและบริบทความต้องการในพ้ืนที่ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 2. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

7. งบประมาณ  จ านวน  300,500 บาท  (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  
         - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 170 บาท x 3 วัน) 

  
 
 
 

15,300 

 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1  15,300  15,300 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ตัวช้ีวัด (E-MES, E-menscr) จ านวน 2 วัน 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (20 คน x 170 บาท x 2 วัน) 

  
 
 

6,800 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  6,800  6,800 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(70 x 170 บาท x 1 วัน) 
    - ค่าวัสดุ และจัดท ารูปเล่มเอกสารการประชุม 

 
 
 
 
 

 
 

11,900 
 
 

 
 
 
 

*5,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  11,900 *5,000 11,900 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2566 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

 4.1 ประชุมคณะท างานสรุปรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2566 จ านวน 2 วัน 
          - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (30 คน x 170 บาท x 2 วัน) 
 4.2 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2566 จ านวน 3 วัน (นอกสถานที่) 
          - ค่าอาหาร (50 คน x 800 บาท x 3 วัน) 
          - ค่าท่ีพัก (50 คน x 600 บาท x 2 วัน) 
          - ค่าจ้างเหมารถ (1 คัน x 15,000 บาท x 3 วัน) 

          - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน, ค่าเช่าห้องประชุม ฯลฯ  

 
 

10,200 
 
 
 
 

120,000 
60,000 
45,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  235,000  235,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี     
  5.1 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 เล่ม x 300 บาท) 
 5.2 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (30 เล่ม x 300 บาท) 
 5.3 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2566 (30 เล่ม x 450 บาท) 

  

 
 

9,000 
 

9,000 
 

13,500 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 5   31,500 31,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  269,000 31,500 300,500 

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  15,300  15,300 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศกึษาขัน้
พื้นฐานตามตัวช้ีวัด 

 3,400 3,400  6,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

11,900    11,900 

กิ จ ก ร ร ม ที่  4  ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี 2566 

   235,000 235,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ป ร ะ จ า ปี  แ ล ะ เ ล่ ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี 

 9,000  22,500 31,500 

รวม 11,900 12,400 18,700 257,500 300,500 
 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  การบริหารงบประมาณ ในบางโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้การบริหาร

งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และท าให้การใช้จ่ายเงินในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้และ
ทักษะในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงบประมาณ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ี 
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ และสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถก ากับ ติดตามและประเมินผล
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
      3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการจัดการศึกษาที่ก าหนด 
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ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวอุสา  กลับหอม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ จัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z)  

       ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
       เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2)   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2) 
      เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการ 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง ด าเนินการ ประสาน ชี้แจง  
และสร้างความเข้าใจในการจัดท างบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกลุ่มโรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา (349) โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็นในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานการบริการของ
รัฐที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
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 2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1) 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 องค์ประกอบ (V)  V02 ศักยภาพองค์กร 
 ปัจจัย (F)  F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถ

ด าเนินการจัดท างบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกลุ่มโรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล และกลุ่มโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา (349) ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษามีครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมใช้งาน ส่งผลต่อขีด
สมรรถนะในการจัดการศึกษาท่ีสูงขึ้น  
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้ก าหนดเป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
โดยระบบงบประมาณ ต้องสอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตาม
ภารกิจ และแผนระดับพื้นท่ี  และการใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน     
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด พร้อมก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สนองนโยบายโดยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพท่ีช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน
ทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ ขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีครุภัณฑ์ที่
มีความพร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีความ
ปลอดภัย โดยได้รับการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้
กลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ 
 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด สามารถสนอง
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม  
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
4.1  เชิงปริมาณ 

  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   

4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และมีครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการใช้งาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน 
 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ/พื้นที่ด าเนินการ : (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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7. งบประมาณ  จ านวน  50,000 บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
    (หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจ
การจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 วัน  
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(80 x 170 บาท x 1 วัน) 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (600 x 6 ชม.) 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (1,200 x 5 ชม.) 
    - ค่าชดเชยน้ ามันพาหนะ 

 
 
 
 
 

3,600 
6,000  

 

 
 
 

13,600 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 9,600 15,600  25,200 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจรูปแบบ
รายการ ที่โรงเรียนจัดตั้งงบประมาณ  
     - คณะกรรมการตรวจรูปแบบรายการงบลงทุน
และครุภัณฑ ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (20 คน x 170 บาท x 1 วัน) 

  
 
 

3,400 
 

 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  3,400  3,400 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เรียงล าดับ และจัดอันดับความส าคัญ  
      - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 170 บาท x 1 วัน) 

  
 

5,100 
 

 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  5,100  5,100 
กิจกรรมที่ 4  
4.1 ประชุมและลงพ้ืนทีต่ิดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 170 บาท x 1 วัน) 
4.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย 
กรณีโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ 
     - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

  
 
 
 

3,400  
 
 
 

12,900 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 4  16,300  16,300 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน 
งบลงทุน ในระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี e-budget  
**ไม่ใช้งบประมาณ 

    

กิจกรรมที่ 6 ติดตามการรายงานข้อมูลโครงการ
พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) (ปีละ 2 ครั้ง) **ไม่ใช้งบประมาณ 

    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,600 40,400  50,000 
 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจง และสร้างความ
เข้าใจการจัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

25,200    25,200 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจ
รูปแบบรายการ ที่โรงเรียนจัดตั้งงบประมาณ  

3,400    3,400 

กิจกรรมที่  3  ประชุมคณะกรรมการ
พิ จ ารณา เ รี ย งล าดั บ  และจั ดอั นดั บ
ความส าคัญ 

5,100    5,100 

กิจกรรมที่ 4  
4.1 ประชุมและลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล
การใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความ
เสียหาย กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัย
พิบัติ 

   
8,150 

 
8,150 

 
16,300 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงาน งบลงทุน ในระบบรายงานผล
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
e-budget  
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 6 ติดตามการรายงานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ปีละ 2 ครั้ง) 

     

รวม 33,700 - 8,150 8,150 50,000 
 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ประเด็นความเสี่ยง 
  สถานศึกษาในสังกัด อาจจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ก าหนด  
 9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. จัดประชุมชี้แจง การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
  2. จัดตั้งกลุ่มไลน์คณะท างาน เพ่ือการประสานงานที่รวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม

รายละเอียดและแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความขาดแคลนจ าเป็นในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานการบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
  2. สถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีครุภัณฑ์พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีความปลอดภัย 
โดยได้รับการช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ  
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ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์  ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นางสาวอุสา  กลับหอม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  
แผนงาน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้น ที่จะบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุก
ประเภท เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง  
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไร) 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

       1 ความมั่นคง      17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
       10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
       11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
       12 การพัฒนาการเรียนรู้     21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
         ของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
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ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 องค์ประกอบ (V) V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
 ปัจจัย (F) F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ
สามารถบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อย่างไร) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัวในการ 
        รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 

   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
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   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทย
ทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่
ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ที่ต้องพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก   
 โดยสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการ
เกิดลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย้ายถิ่นตามการประกอบ
อาชีพของผู้ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก ท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้ การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงเรียนเหล่านี้ได้ก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ การด าเนินงาน และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยได้ก าหนดให้มีการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมีจ านวนเหมาะสมกับความจ าเป็น เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการก ากับดูแล
โรงเรียนในสังกัด จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้าง
โอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือด าเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนอ่ืนๆ 
 3. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกับทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    
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  1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิต ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  
  2. นักเรียนและได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
  1. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถน ารูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไปขยายผล ต่อยอดสร้างนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น มีทักษะอาชีพ และทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. มีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนาขนาดเล็ก อย่างน้อย 
3 รูปแบบ (ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นักเรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับเป็นที่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 17 โรงเรียน 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ  / พื้นที่ด าเนินการ  :  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

  โรงเรียนในสังกัด จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 
7. งบประมาณ  จ านวน  173,700 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงนโยบาย และจัดท า
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (55 คน x 170 บาท x 1 วัน) 

    
 

9,350 

  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   9,350   
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        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

กิจกรรมที ่2 น ารูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สู่การปฏิบัติ 
(งบแลกเป้า) 
     2.1 ประชุมคัดเลือกรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ การบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กต้นแบบ  
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (55 คน x 170 บาท x 1 วัน) 
      2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ต้นแบบ น ารูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ด าเนินการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ ศธ. และ สพฐ. 

   
 
 
 
 

9,350 
 

150,000 

 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  159,350   
กิจกรรมที่ 3 คณะท างานติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ/น้ ามัน ค่าเอกสาร 

  
 

5,000 
 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3   5,000   

กิจกรรมที ่4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
          - บูรณาการกับกิจกรรมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  
**(ไม่ใช้งบประมาณ)** 

  

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  173,700   

 
8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงนโยบาย และ
จั ดท าแนวทางการบริ ห ารจั ดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 5,100   5,100 

กิจกรรมที่ 2 น ารูปแบบและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สู่การปฏิบัติ (งบแลกเป้า) 

 159,350   159,350 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 3 คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่  4  สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

รวม 5,100 159,350 5,000  173,700 
 
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และ Timeline ที่ก าหนด 
   9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  จัดท าปฏิทิน Timeline การด าเนินงานที่ชัดเจน และนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนอ่ืนๆ โดยบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

........ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางสาวอุสา กลับหอม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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โครงการ  การด าเนินการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 และ 3 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัญชุรี ธูปบูชากร, นางสาวสุพตัรา อวยชัย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 1  : Z ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับ 2  : Y2 )   
    2.1 ประเด็นที่ 

  1 ความมั่นคง  17 ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 
  10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  20 การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
  12 การพัฒนาการเรียนรู้  21 การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แผนระดับ 2  : Y2 ) 
      เป้าหมายที ่2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ 

2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (แผนระดับ 2  : Y1 ) 
  แผนย่อย (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมายของแผนย่อย 1) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
  องค์ประกอบ (V)  พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
  ปัจจัย (F) ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  โรงเรียนในสังกัดมีการปฏิบัติงานตาม
บริบทภารกิจอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องครบถ้วนในด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณที่
เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถป้องปรามไม่ให้ก่อเกิด
การทุจริต ลดความเสี่ยงแก้ไข้ปัญหาได้ทันการณ์ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
ช่วยสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานถูกต้องส าเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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 3. แผนการปฏิรูปประเทศ  (แผนระดับ 2  : Y ) 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ือความคล่องตัว 
        ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับ 2  : Y ) 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
         แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายหลักที่ 4 ด้านการศึกษา 
  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ..............................(ถ้ามี).......................................... 
 8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ.  
    (แผนระดับ 3 : X) 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 9. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  
 10. สนองกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ก าหนดให้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มี
คณะกรรมการการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ ก าหนดให้จั ดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน โดยน าผลประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน สอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยรับตรวจ บุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมถึงสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่จ ากัด 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีความรัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

3. เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์  
     3.1 เป้าหมายผลผลิต (Output)    

1) การตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
1.1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี (ระบบ New GFMIS Thai) ประจ าปี

งบประมาณ 2566  
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1.2) ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

1.3 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย จ านวน 2 เดือน 
2) การตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 2.1) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และ หลักฐานการจ่าย 

จ านวน 10 โรงเรียน 
 2.2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 8 โรงเรียน 
 2.3) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน 
3) งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3.1) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
     3.2 เป้าหมายผลลัพธ์ (outcome)   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 

อ่างทอง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุม

ภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง และรายได้สถานศึกษา  
  2. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการเป็นไปตามนโยบาย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ มีความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงิน  และการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุม ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
หน่วยรับตรวจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

6. สถานที่ด าเนินโครงการ / พื้นที่ด าเนินการ:  (ระบุ อ าเภอ และจังหวัด)    

                 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

7. งบประมาณ จ านวน   16,500 บาท   (รายละเอียดตัวคูณ) 

        รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมงบ 

 กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
- ค่าวัสด ุ   *1,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1   *1,000 0 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบโรงเรยีนในสังกัด     

- ค่าพาหนะ   9,500   
- ค่าวัสด ุ   *3,000  

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2  9,500 *3,000 9,500 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายใน 

    

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม  7,000   
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3  7,000  7,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  16,500 *4,000 16,500 

ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 66) 
 กิจกรรมที ่1 การตรวจสอบ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

กิจกรรมที ่2 การตรวจสอบ
โรงเรียนในสังกัด 

2,500 3,500  3,500 9,500 

 กิจกรรมที ่3 การพัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายใน 

   7,000 7,000 

รวม 3,500 3,500  10,500 16,500 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  

- 
    9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวสุพัตรา อวยชัย) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางวัญชุรี ธูปบูชากร) 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
(นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานคณะกรรมการ
กาณศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 แนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับเกิดความตระหนักและ เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
  2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนมีผู้แทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
  3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วม 
  4. การด าเนินการเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบาย/กลยุทธ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง และจุดเน้นในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และให้
ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้
หน่วยงาน,  เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 
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  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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนมีความ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
  8. การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ก าหนดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก ่

1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบรายงานที่กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/
งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
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1.3 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. การประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการฯ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการประเมนิผล 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
 - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ โดยด าเนินการจัดท า

รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ 
 

 เงื่อนไขความส าเร็จ 
  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  มีเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
  1. ความต่อเนื่องของการน านโยบายสู่การปฎิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  2. กลุ่มงาน/หน่วย มีแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าว 
  3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการหรือปรับแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังกล่าวตามบทบาท ดังนี้ 
  4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากร 
  5. การด าเนินการของกลุ่มงาน/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร
ภายนอกอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถงึ และเท่าเทียม 
 3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รบัการดูแลความปลอดภัยจากภัยพบิัติและภยัคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทีด่ ี
 4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการน าข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
   มาใชบ้ริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

“องค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา” 

 

วิสัยทัศน์ 

2. สร้างโอกาสความ
เสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ าให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเทา่เทยีม 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีความ
ปลอดภยัจากภยัภบิัต ิ
ภัยคุกคามทุกรปูแบบ 
สามารถปรับตัว   
เข้ากับโรคอุบตัิใหม ่

4. พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 

7. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการสู่
องค์กรที่เป็นเลิศ
ภายใต้หลักธรร
มาภบิาล 
 
 

1. ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมการศึกษา
และเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิง่แวดล้อม 

5. ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ 
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

พันธกิจ 

กลยุทธ ์

 เป้าหมาย 5G 

เป้าประสงค์ 

2. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
ทุกคน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ที่ 171/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

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

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ก ำหนดจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นทิศทำงในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ครอบคลุมภำรกิจกำรขับเคลื่อน
กำรศึกษำให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ดังนี้ 

 1. นำยประธำน ทวีผล  ผู้อ ำนวยกำร สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อ ำนวยกำร สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง     รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยชำญณรงค์ ปำนเลิศ รองผู้อ ำนวยกำร สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง  รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยเชำวลิต บุญอ่ิม  ผู้แทนกรรมกำร ก.ต.ป.น. สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง  กรรมกำร 
 5. นำยชำคริส ภู่งำม  ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ จังหวัดสิงห์บุรี กรรมกำร 
 6. นำยบันลือ พลมำลำ  ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพฯ จังหวัดอ่ำงทอง กรรมกำร 
 7. นำยท ำนอง  พรำมนัส  ประธำนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำ กรรมกำร 
     ขนำดเล็ก จังหวัดอ่ำงทอง (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม) 
 8. นำงนัฐวรรณ ศรีทอง  ผู้แทนโรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดสิงห์บุรี กรรมกำร 
     (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอินทร์บุรี) 
 9. นำยมงคล บกสกุล  ผู้แทนโรงเรียนทั่วไป ขนำดใหญ่พิเศษ   กรรมกำร 
     (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง) 
 10. นำงสำวนุชนำรถ ยิ้มจันทร์ ผู้แทนโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ  กรรมกำร 
     (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก) 
 11. นำงสำวชนิดำ  คงส ำรำญ ผู้แทนโรงเรียนในโครงกำร Connext ED   กรรมกำร 
     (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม) 
 12. นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 13. นำงอรุณี กลับดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
 14. นำงกมลชนก ศรีภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 15. นำงสุรำงค์ นกสี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 16. นำงสำวญำณิศำ แสงสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
 17. นำงบุณยนุช ธรรมสอำด ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 18. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 

 /19. นำงพรรณทิพำ... 
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 19. นำงพรรณทิพำ ตรีธนะ ศรีหำนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
 20. นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
 21. นำงกุลยำ สอำดม่วง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 22. นำงจตุพร ยำค ำบรรจงแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
 23. นำงสำวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
 24. นำงสำวนุชรี ดว้งศรี  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 25. นำงบุญประกอบ ชีวะธรรม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 

26. นำงริญดำ สุวรรณอ่อน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 27. นำงศรีสุคล พรมโส  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 28. นำงสำวชลิต์ญำ ทรัพย์พำลี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 29. นำงกิตญดำ ศิริมำตย์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 30. นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 31. นำงจิรำภรณ์ บุญประกอบ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 32. นำงสำวสุวรรณณำ พวงลัดดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 33. นำงสำวอุสำ กลับหอม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 34. นำยสำทิตย์ จักรเทพวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

 มีหน้ำที่  ศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพขององค์กร และน ำแนวทำงกำรพัฒนำ ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง มำก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ และจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕66 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง   

 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

  สั่ง  ณ  วันที่  11  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕65 
                                                                                                
                                                                                    

  
       (นำยประธำน ทวีผล) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


	1.หน้าปก_แผนปฏิบัติการ ปี 2566
	2.คำนำ สารบัญ แผน ปี 66
	3.เล่มแผน ปี 66 ส่วนที่ 1-5 (ปรับแก้ไข)-2
	4. โครงการ 18 โครงการ (ฉบับเต็มสมบูรณ์)
	1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน
	2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (พี่ต้อย)
	3. โครงการปี 2566 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
	4. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ แก้ไข (ครั้งที่ 2)
	5. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
	6. โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4)
	7. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
	8. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
	9. โครงการ_ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
	10. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและกฎหมายปกครอง
	11. โครงการนิเทศการจัดการศึกษาทั้งระบบ-2566 (แก้ไข)
	12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไข)
	13. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการ (ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) แก้ไข
	14. โครงการsmss 66 แก้ไข 13-12-65
	15. โครงการ_จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข-3
	16. โครงการ_จัดตั้งงบประมาณปี 2567 แก้ไข-3
	17. โครงการ_ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง แก้ไข-3
	18. โครงการ ตรวจสอบภายใน  65 (22พย)

	5.เล่มแผน ปี 66 ส่วนที่ 6
	6.strategy map แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	7.คำสั่ง_แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	8.ปกหลัง_แผนปฏิบัติการ ปี 2566

