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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทำงเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 25622-2564)  แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2569 นโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 2564-2565 และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  เพ่ือน ำนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ ด้วยควำมทุ่มเท มุ่งม่ัน บนพื้นฐำนของ
ควำมส ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โดยมุ่งกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรขยำยโอกำส สิทธิ ลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และเพ่ือกำรจัดท ำแผนในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือกำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ        
มีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพท่ีเท่ำเทียมกัน รวมทั้งส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพสู่
กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

สำรบัญ 
                 หน้ำ 
ค ำน ำ          ก 
ส่วนที่  1  บทน ำ      1 
  1. ที่ตั้ง       1 
  2. อำณำเขต      1 
  3. กำรติดต่อสื่อสำร    1 
  4. เส้นทำงคมนำคม    2 
  5. แผนที่จังหวัดสุรินทร์และแสดงเขตพ้ืนที่ 2 
  6. กำรแบ่งส่วนรำชกำร   3 
  7. อ ำนำจหน้ำที่     4 
  8. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 5 
  9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  5 
  10. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 6 
  11. ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 6 
   11.1 ข้อมูลด้ำนปริมำณ  6 
   11.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพ 12 
ส่วนที่  2  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 21 
  1. ศำสตร์พระรำชำ    21 
  2. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 22 
  3. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 22 
  แผนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประเทศ  
  1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 24 
  2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 27 
  3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ  27 
  4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 28 
  5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) 28 
  6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562-2565) 28 
  7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ) 29 
  8. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 30 
  9. แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 30 
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สำรบัญ –ต่อ- 
           หน้ำ 
  10. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
   กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   30 
  11. นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 31 
  12. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร (เพ่ิมเติม) 33 
  13. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2565-2565 35 
  14. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 36 
  15. นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 44 
  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
  นโยบำยด้ำนที่ 1  นักเรียนมีคุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
                      เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะ 
                   ในศตวรรษที่ 21  อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 67 
  นโยบำยด้ำนที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน 
                   กำรสอน  ยกระดับควำมเป็นมืออำชีพ 68 
  นโยบำยด้ำนที่ 3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรเป็นนักบริหำรมืออำชีพ 69 
  นโยบำยด้ำนที่ 4  สถำนศึกษำเร่งรัดคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล 70 
  นโยบำยด้ำนที่ 5  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 71 
ส่วนที่  3  รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 73 
  บริหำรจัดกำรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน 79 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
   โครงกำร กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 84 
   โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือและงำนแนะแนวให้มีควำมเข้มแข็ง 91 
   โครงกำร เฝ้ำระวังและกำรป้องกันควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 97 
   โครงกำร กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม “ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน” 101 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
     เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน 107 
   โครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพบริหำรจัดกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 113 
   โครงกำร กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 123 
   โครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรนักเรียนให้มีสุขภำวะที่ดี 130 
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สำรบัญ –ต่อ- 
           หน้ำ 
   โครงกำร กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
           และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 142 
   โครงกำร ประชุมสัมมนำพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     ระดับมัธยมศึกษำภำคบังคับสู่สำกลตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถ 
     ทำงภำษำ (CEFR) 148 
   โครงกำร กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 153 
   โครงกำร กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 161 
   โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนคุณภำพ 
     และเทคนิคกำรนิเทศแบบ “ดำวเจ็ดดวง” ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย, 
           คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ) 
           ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 166 
   โครงกำร พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 174 
   โครงกำร กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 179 
   โครงกำร กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือรับกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ PISA 184 
   โครงกำร กำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 188 
   โครงกำร เปิดบ้ำนวิชำกำร สพป.สุรินทร์ เขต 3 193 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   โครงกำร พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถ 
     ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 197 
   โครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน 
     ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2564 202 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   โครงกำร ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     และงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 207 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
     และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 213 
   โครงกำร พัฒนำประสิทธิผลและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และ 
     กำรท ำรำยงำนประจ ำปี 2564 220 
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   โครงกำร พัฒนำระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 230 
   โครงกำร อบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรครู 
     และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 237 
   โครงกำร กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 243 
   โครงกำร กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 248 
 
ส่วนที่  4  กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 234 
ภำคผนวก 
   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรที่บรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. 2564  เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ       
กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3   ตำมกรอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 
   คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ที่ตั้ง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงเรียนปรำสำท  
ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ต ำบลกังแอน  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดสุรินทร์  
ประมำณ 30 กิโลเมตร  ตำมเส้นทำงหมำยเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม)  รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตท้องที่ 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอปรำสำท อ ำเภอสังขะ อ ำเภอกำบเชิง อ ำเภอบัวเชด 
อ ำเภอศรีณรงค์ อ ำเภอพนมดงรัก 
  ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ระหว่ำง  
เส้นละติจูด ที่ 14 องศำ 19 ลิปดำ 45 ลิปดำเหนือ และ 14 องศำ  53 ลิปดำ  56 ฟิลิปดำเหนือ  เส้นลองติจูด
ที่ 103 องศำ  13 ลิปดำ 43 ฟิลิปดำ และ 104 องศำ 3 ลิปดำ 42 ฟิลิปดำตะวันออก  รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น  
3,698.836 ตำรำงกิโลเมตร 
 

2. อำณำเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ ำเภอล ำดวน  อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ ำเภอปรำงก์กู่  อ ำเภอขุขันธ์  และอ ำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ ำเภอบ้ำนกรวด  อ ำเภอประโคนชัย  และอ ำเภอพลับพลำไชย 
         จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3. กำรติดต่อสื่อสำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3  เน้นกำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.surin3.go.th  หมำยเลขโทรศัพท์   
ที่ใช้ในกำรติดต่อ มีดังนี้ 
  - หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำร    0 4455 2347  โทรสำร 0 4455 1347 
  - กลุ่มอ ำนวยกำร     0 4455 1333  โทรสำร 0 4455 2052 
  - กลุ่มนโยบำยและแผน     0 4455 2350 
  - กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    และกำรสื่อสำร       0 4455 2349 
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  - กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   0 4455 1374 
  - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     0 4455 2351 
  - กลุม่พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  0 4455 2351 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 0 4455 2352 
  - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   0 4455 2349 
  - กลุ่มกฎหมำยและคดี     0-8154-5948 
  - หน่วยตรวจสอบภำยใน    0 4455 1374 
 

4. เส้นทำงคมนำคม 
   มีเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์ที่ส ำคัญ 2 เส้นทำง ดังนี้ 
  1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 24) ผ่ำนเขตพ้ืนที่บริกำรเป็นระยะทำง
ประมำณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 450 กิโลเมตร 
  2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 214) ผ่ำนเขตพ้ืนที่บริกำรเป็นระยะทำง
ประมำณ 60 กิโลเมตร 
 

5. แผนที่จังหวัดสุรินทร ์
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6. กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
  6.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  จัดตั้งตำมมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตำมมำตรำ 34 (1) 
และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และตำมข้อ 3 
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 6 รวมทั้งตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้ประกำศจัดตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 
225 เขต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ประกอบไปด้วย อ ำเภอ 6 อ ำเภอ  คือ  
อ ำเภอปรำสำท  อ ำเภอสังขะ  อ ำเภอกำบเชิง  อ ำเภอบัวเชด  อ ำเภอศรีณรงค์  และอ ำเภอพนมดงรัก        
แบ่งส่วนรำชกำรตำมโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ ตำมแผนภำพ  ที่ 1  ดังนี้ 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์  เขต 3 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ     

กำรสื่อสำร 

กลุ่มบริกำรงำนกำรเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมกำร

จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผล 

กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 

กลุ่มนโยบำย

และแผน 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำครู      

และบุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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  6.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3   แบ่งสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ใน     
ท้องที่อ ำเภอเดียวกันเป็นเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน  23  เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
   1) อ ำเภอปรำสำท  มีจ ำนวน 8  เครือข่ำย จ ำนวน  75  โรงเรียน 
   2) อ ำเภอสังขะ        มีจ ำนวน 6  เครือข่ำย จ ำนวน  64  โรงเรียน 
   3) อ ำเภอกำบเชิง  มีจ ำนวน 3  เครือข่ำย จ ำนวน  28  โรงเรียน 
   4) อ ำเภอบัวเชด       มีจ ำนวน 2  เครือข่ำย จ ำนวน  22  โรงเรียน 
   5) อ ำเภอศรีณรงค์  มีจ ำนวน 2  เครือข่ำย จ ำนวน  27  โรงเรียน 
   6) อ ำเภอพนมดงรัก  มีจ ำนวน 2  เครือข่ำย จ ำนวน  17  โรงเรียน 
 

7. อ ำนำจหน้ำที่ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อ 6                      
แห่งกฎกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  7.1  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง  
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  7.2  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  7.3  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.4  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.5  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.6  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.7  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง             
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบหลำกหลำย
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.9 ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ          
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  7.10 ประสำน ส่งเสริม ด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  7.11 ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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  7.12 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

8. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
  8.1 นำงภำนิชำ  อินทร์ช้ำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

  8.2 นำยพิชิต  หอมนวล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

  8.3 นำยเดชำ  กำรรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

  8.4 นำยส ำรำญ  อยู่นำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

 

9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   สุรินทร์ เขต 3 
  9.1 นำยวีรวัฒน์  พรหมบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
  9.2 นำงนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
  9.3 นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี 
           สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  9.4 นำงพิกุล  ธงไชย   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  9.5 นำยพิศำล  ฉันท์ทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   9.6 นำงสำวสุวรรณ์นี  สวยรปู นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  9.7 นำยบุญเจริญ  บุญเชิด  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
           กำรจัดกำรศึกษำ 
  9.8 นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  9.9 นำยพิศำล  ฉันท์ทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
  9.10 นำงสำวกำญจนำ  ใบพลูทอง  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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10. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
 10.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ประธำนกรรมกำร 

 10.2 นำยไพบูลย์  เทพบุตร  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำของรัฐ   

 10.3 นำยจ ำลอง  จะมัวดี  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำของเอกชน  

 10.4 นำงจุฑำรัตน์ พลศักดิ์เดช กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

 10.5 นำยสุเชำว์  กิ่งแก้ว  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 10.6 นำงธนำนันต์  ดียิ่ง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 

 10.7 นำยถวิล  บุญเจียม  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 10.8 นำงสำวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 10.9 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

11. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
  11.1 ข้อมูลด้ำนปริมำณ 
   11.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนพื้นที่ประชำกร องค์กร หมู่บ้ำน และครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ทุกกลุ่มอำยุ) 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

เนื้อท่ี 
(ต.ร.กม) 

ระยะทำง   
จำกอ ำเภอ   

ถึงเขตพ้ืนที่ฯ 

จ ำนวน
เทศบำล 

จ ำนวนองค์กร
ปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

1 ปรำสำท 908.84 - 3 17 18 241 
2 สังขะ 1,009.00 50 1 12 12 188 
3 กำบเชิง 574.00 25 2 4 6 86 
4 บัวเชด 479.00 70 1 6 6 68 
5 ศรีณรงค์ 410.00 78 - 5 5 61 
6 พนมดงรัก 308.00 30 - 4 4 55 

รวม 7 48 51 695 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ปี  2563 
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   11.1.2 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                 
สุรินทร์ เขต 3 
    11.1.2.1 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ 

ระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน 
ชั้นอนุบำล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 6 
ชั้นอนุบำล 2  ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 145 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 1 
ชั้นอนุบำล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 2 
ชั้นอนุบำล 2  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 76 
ชั้นอนุบำล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 0 
ชั้นอนุบำล 2  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 3 

รวม 233 
ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกขนำดตำมจ ำนวนนักเรยีน 
ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ  
 

ขนำด (จ ำนวนนักเรียน) จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดที่ 1  (นักเรียน 120 คนลงมำ) 65 
ขนำดที่ 2  (นักเรียน 121-200 คน) 68 
ขนำดที่ 3  (นักเรียน 201-300 คน) 54 
ขนำดที่ 4  (นักเรียน 301-499 คน) 42 
ขนำดที่ 5  (นักเรียน 500-1,499 คน) 3 
ขนำดที่ 6  (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 1 
ขนำดที่ 7  (นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป) 0 

รวม 233 
ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         และกำรสื่อสำร) 
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    11.1.2.3 จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก 
ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ไม่มีนักเรียน 0 
นักเรียน 1-20 คน 0 
นักเรียน 21-40 คน 1 
นักเรียน 41-60 คน 12 
นักเรียน 61-80 คน 13 
นักเรียน 81-100 คน 23 
นักเรียน 101-120 คน 16 

รวม 65 
ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตรำส่วน ห้องเรียน : นักเรียน  
                   ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

จ ำนวน 
รร. 

จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนครู อัตรำส่วน 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ห้อง:

นร. 
คร:ูนร. 

1 ปรำสำท 75 7,811 7,649 15,460 716 259 623 882 2 : 43 2 : 35 

2 สังขะ 64 7,166 6,772 13,938 632 241 580 821 1 : 22 1 : 17 

3 กำบเชิง 28 3535 3,286 6,761 287 132 265 397 2 : 47 1 : 17 

4 บัวเชด 22 2,380 2,175 4,555 212 87 192 279 2 : 43 3 : 49 

5 ศรีณรงค์ 27 2,683 2,586 5,269 262 112 224 336 1 : 20 2 : 35 

6 พนมดงรัก 17 2,076 2,008 4,084 172 78 157 235 4 : 95 3 : 47 

 รวม 233 25,651 24,416 50,067 2,281 909 2,041 2,950 1 : 22 1 : 17 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
                   และกำรสื่อสำร) 
        ข้อมูลครู  ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
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    11.1.2.5 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน 
ตำรำงท่ี 6  แสดงจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน จ ำแนกรำยชั้น ปีกำรศึกษำ 2563  

ชั้น จ ำนวน จ ำนวนนักเรียน อัตรำส่วน 
ห้องเรียน ชำย หญิง รวม ห้องเรียน : นักเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษำ      
อนุบำลปีที่ 1 8 57 51 108 1 : 13 
อนุบำลปีที่ 2 253 2,493 2,415 4,908 1 : 19 
อนุบำลปีที่ 3 259 2,583 2,585 5,168 1 : 20 

รวมก่อนประถมศึกษำ 520 5,133 2,051 10,184 1 : 19 
ระดับประถมศึกษำ      
ประถมศึกษำปีที่ 1 251 2,783 2,592 5,375 1 : 21 
ประถมศึกษำปีที่ 2  255 2,977 2,830 5,830 1 : 23 
ประถมศึกษำปีที่ 3 252 2,995 2,824 5,819 1 : 23 
ประถมศึกษำปีที่ 4 248 2,771 2,659 5,430 1 : 22 
ประถมศึกษำปีที่ 5 250 2,878 2,802 5,680 1 : 23 
ประถมศึกษำปีที่ 6 247 2,750 2,642 5,392 1 : 22 

รวมประถมศึกษำ 1,503 17,154 16,372 33,526 1 : 22 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
มัธยมศึกษำปีที่ 1 84 1,236 998 2,234 1 : 27 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 83 1,045 975 2,020 1 : 24 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 82 1,033 924 1,957 1 : 24 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 249 3,314 2,897 6,211 1 : 25 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)      
มัธยมศึกษำปีที่ 4 3 16 22 38 1 : 13 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 3 15 34 49 1 : 16 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 3 19 40 59 1 : 20 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 9 50 96 146 1 : 16 

รวมทั้งสิ้น 2,281 25,651 24,416 50,067 1 : 22 
ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
               และกำรสื่อสำร) 
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    11.1.2.6 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด 
ตำรำงท่ี 7  แสดงจ ำนวนนักเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมระบบกำรศึกษำและรำยอ ำเภอ 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

ระดับกำรศึกษำ  
รวมทุกระดับ ก่อนประถม ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอน
ปลำย (ทวิศึกษำ) 

1 ปรำสำท 3,144 10,853 1,463 - 15,460 
2 สังขะ 2,856 9,183 1,899 - 13,938 
3 กำบเชิง 1,420 4,424 919 - 6,761 
4 บัวเชด 930 3,160 427 38 4,555 
5 ศรีณรงค์ 1,060 3,199 952 58 5,269 
6 พนมดงรัก 774 2,709 551 50 4,084 
 รวม 10,184 33,526 6,211 146 50,067 
ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎำคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
              และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.7 จ ำนวนบุคลำกรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 8  แสดงจ ำนวนบุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่งและกลุ่ม 
 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษำ 
นิเทศก์ 

บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 สพป.สุรินทร์ เขต 3 4     4 
2 กลุ่มอ ำนวยกำร   6 3 7 16 
3 กลุ่มนโยบำยและแผน   4  1 5 
4 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  1  1 2 

5 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   5  2 7 
6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   6  1 7 
7 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1   1 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 
 14   1 15 
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ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษำ 
นิเทศก์ 

บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม
ทั้งสิ้น 

9 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   7 1 1 9 
10 กลุ่มกฎหมำยและคดี     1 1 
11 หน่วยตรวจสอบภำยใน   2   2 
 รวม 4 14 32 4 15 69 

 
ที่มำ : ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ณ วันที่  1  ตุลำคม 2563 
 
    11.1.2.8 แสดงจ ำนวนบุคลำกร  
ตำรำงท่ี 9  แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท 

ที ่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 8 
4 ศึกษำนิเทศก์   13 
5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค (2) 25 
6 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 217 
7 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 5 
8 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 2,598 
9 พนักงำนรำชกำร 185 
10 ครูอัตรำจ้ำง 65 
11 ลูกจ้ำงประจ ำ 74 
12 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน ธุรกำรโรงเรียน 231 
13 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน นักกำรภำรโรง 75 
14 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 49 

 รวม 3,549 
ที่มำ : ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
  11.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพ 
   11.2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)     
ปีกำรศึกษำ 2561 
    11.2.1.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน                            
คุณภำพผู้เรียน (NT) 
 
ตำรำงท่ี 10  แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ 

      ผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2562  ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับส ำนักงำน 
      เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  จ ำแนกตำมควำมสำมำรถ  

ควำมสำมำรถ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
สพป.สุรินทร์ 

เขต 3 
ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ด้ำนภำษำ 46.00 49.40 3.40 
ด้ำนค ำนวณ 45.64 51.28 5.64 

รวม 45.82 50.34 4.52 
ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)                        
        ปีกำรศึกษำ 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
 
ตำรำงท่ี 11  แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ 
     ผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2561  กับปีกำรศึกษำ 2562  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  จ ำแนกตำมควำมสำมำรถ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 55.34 49.40 -4.06 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 51.57 51.28 -2.17 

รวม 53.45 50.34 -3.11 
ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)   
        ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

   11.2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560-2562   (O-NET) 
ตำรำงที่ 12.1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560-2562 (O-NET) 
     ของนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระ 
ประถมศึกษำปีที่ 6 

2560 2561 2562 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 44.24 55.11 47.86 49.07 
คณิตศำสตร ์ 33.98 35.18 32.33 33.83 
วิทยำศำสตร ์ 38.11 39.18 34.01 37.10 
ภำษำอังกฤษ 30.03 32.65 27.71 30.13 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 36.59 40.53 35.48 37.53 
ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562  ของ สทศ. 

ตำรำงที่ 12.2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560-2562 (O-NET) 
     ของนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสำระ 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

2560 2561 2562 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 43.68 49.90 51.75 48.44 
คณิตศำสตร ์ 20.70 25.58 22.28 22.85 
วิทยำศำสตร ์ 29.79 34.45 28.94 31.06 
ภำษำอังกฤษ 26.67 25.91 27.93 26.84 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 30.21 33.96 32.73 32.30 
ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562  ของ สทศ. 

ตำรำงที่ 12.3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560-2562 (O-NET) 
        ของนักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 6 (ทวิศึกษำ) 

กลุ่มสำระ 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 

2560 2561 2562 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 39.87 34.21 37.11 37.06 
คณิตศำสตร ์ 15.13 19.46 16.94 17.18 
วิทยำศำสตร ์ 24.30 25.10 25.65 25.02 
ภำษำอังกฤษ 19.67 29.09 22.22 23.66 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 30.68 22.17 32.40 28.42 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 25.93 26.01 28.86 26.27 
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ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562  ของ สทศ. 
    11.2.1.3 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลกำรประเมินภำพรวมในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ              
กับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 (O-NET) 
 
ตำรำงท่ี 13  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลกำรประเมินภำพรวมในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 (O-NET) 
 

ชั้น 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
(สพป.สุรินทร์ เขต 3) 

ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำษำไทย 49.07 47.86 

 คณิตศำสตร์ 32.90 32.33 

 วิทยำศำสตร์ 35.55 34.01 

 ภำษำอังกฤษ 34.42 27.71 

เฉลี่ย (ป.6)  37.99 35.48 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำษำไทย 55.14 51.75 

 คณิตศำสตร์ 26.73 22.28 

 วิทยำศำสตร์ 30.07 28.94 

 ภำษำอังกฤษ 33.25 27.93 

เฉลี่ย (ม.3)  36.30 32.73 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำษำไทย 42.21 37.06 

 คณิตศำสตร์ 25.41 17.18 

 วิทยำศำสตร์ 29.20 25.02 

 ภำษำอังกฤษ 29.20 23.66 

 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 35.70 28.42 

เฉลี่ย (ม.6)  32.34 26.27 
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ตำรำงที ่14  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 3 ด ี
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผู้น ำของผูบ้ริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 3 ด ี
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบรหิำรและกำรจดักำรศึกษำ

เพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4 ดีมำก 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบรหิำรและกำรจดักำรศึกษำ 3 ด ี
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  

รูปแบบในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3 ด ี

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจดั
กำรศึกษำ 

2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 2 พอใช้ 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรส่งเสริมใหเ้กิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 

Management : KM) และกำรสรำ้งชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรบริหำร 
                และกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ด ี

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมสี่วนรว่มในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบ กำร และสถำบันสังคมอื่น 

3 ด ี

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 3 ดี 
มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 5 ดีเยี่ยม 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ตดิตำม และ

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 5 ดีเย่ียม 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอยำ่งเป็นระบบ สอดคล้อง

กับนโยบำยปญัหำและควำมต้องกำร 
5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4 ดีมำก 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบคุลำกร

ทำงกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้องกับปัญหำ
ควำมต้องกำรจ ำเป็น และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 4 ดีมำก 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 4 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
                ที่มีประสิทธิภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรจัดระบบตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศกำร
จัดกำรศึกษำ ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน และกำรน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัต ิ

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 5 ดีเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 3  สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและ 
                เป็นแบบอย่ำงได้ 

4 ดีมำก 

   ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำน   
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีบรรลเุป้ำหมำย  ประสบควำมส ำเรจ็ 
ตำมภำรกิจของแต่ละกลุม่ ทั้งนี้เป็นผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำน ภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรบัและ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได ้

4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและกำรศึกษำ 
                ขั้นพื้นฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

4 ดีมำก 

   ประเด็นย่อยท่ี 1  (ระดับกำรศกึษำปฐมวัย) 4 ดีมำก 
   ประเด็นย่อยท่ี 1  (ระดับกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน) 4 ดีมำก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค ำอธิบำยระดับ

คุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีคุณภำพ 
                ตำมหลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ำมหลักสตูร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

  

      ประเด็นย่อยที่ 4.1  - ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3  - ม.6 -  
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                เท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน 
                ในกำรประกอบอำชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผู้เรยีนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสรมิให้ไดร้ับกำรศึกษำเต็ม
ตำมศักยภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1  - (เด็กพิกำรเรยีนรวม) 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2  - (เด็กดอ้ยโอกำส) 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3  - (เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำกรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ ์
                ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร 
                และกำรจัดกำรศึกษำ รวมท้ังกำรให้บริกำร 

5 ดีเย่ียม 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 4 ดีมำก 
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 ดีมำก 

ที่มำ : ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สตผ.สพฐ.) (พ.ศ.2563) 
หมำยเหตุ  1. N/A (Not Available)  หมำยถึง รำยงำนไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถประเมินผล ไม่รำยงำนข้อมูล 
              2. –  หมำยถึงไม่ติดตำมและไม่ประเมินผล 
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ตำรำงที ่15   ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                  กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
                  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                  สุรินทร์ เขต 3  (ผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับคุณภำพ) 

นโยบำย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

ระดับคุณภำพ 
นโยบำยที่ 1  ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษยแ์ละของชำติ 4.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้ำนเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเปน็พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ 
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซือ่สัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม 

4 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ ำนวนสถำนศึกษำทีน่้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดี ศรีสินทรำ มหำวชิรำลงกรณ์   
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4 ดีมำก 

นโยบำยที่ 2  ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผำ่นกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำน    

กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบำยที่ 3  ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 4.00 ดีมำก 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคญัตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้   

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำที่ 3  ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนระดบัชำต ิ(NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด       
(ส ำหรับ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ  
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำรอ้ยละ 50 ในแต่ละวชิำเพิ่มข้ึนจำก      
ปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 
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นโยบำย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

ระดับคุณภำพ 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 (ส ำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 3 ดี 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6  (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชพีและกำรมี
งำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชวีิตและวำงแผน
ทำงกำรเรียนที่เหมำะสมและน ำไปปฏบิัติได้ 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6  (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะ   

ที่ดี สำมำรถด ำรงชีวติอย่ำงมีควำมสุขทั้งดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ 
  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวยั (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 3 ดี 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6  (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
นโยบำยที่ 4  กำรสรำ้งโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำน 
                 และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.40 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำน   
เสมอกัน 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชัน้ประถมศึกษำ (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำใช้เป็น

เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ        
(ส ำหรับ สพป.) 

3 ดี 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ          
(ส ำหรับ สพม.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ     4 ดีมำก 
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นโยบำย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

ระดับคุณภำพ 
กำรแนะแนวที่มปีระสทิธิภำพ 
 

นโยบำยที่ 5  ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 500 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถำนศึกษำในสังกัดมนีโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง   

และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
น ำไปปฏบิัติใช้ทีบ่้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เปน็มติร    
กับสิ่งแวดล้อม กำรใชส้ำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆำ่แมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 6  ดำ้นกำรปรับสมดลุและระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง    

มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digitital Platform)  เพื่อสนับสนนุภำรกิจ   
ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมลูสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำร      
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 ปรับปรุง 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย 4.06 ดีมำก 
 

(ผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด) 
นโยบำย/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรได ้ กำรแปรผล 
นโยบำยที่ 1  ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์  และของชำติ   
ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของผู้เรยีนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมคีวำมพรอ้ม  
                สำมำรถรับมือกับภยัคุกคำมทุกรูปแบบที่มผีลกระทบ 
                ต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพตดิ ควำมรุนแรง   
                กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพยส์ิน กำรค้ำมนุษย์   
                อำชญำกรรมไซเบอร ์และภัยพิบตัิต่ำงๆ เป็นต้น 

11 100.00 บรรลุ 

นโยบำยที่ 3  ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์   
ตัวช้ีวัดที่ 17  ครูมีกำรเปลีย่นบทบำทจำก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”   
                  ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำร 
                  กำรเรียนรู ้

50 52.48 บรรลุ 

นโยบำยที่ 6  ดำ้นกำรปรับสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำ   
ตัวชี้วัดที่ 34  สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร 
                 จัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. ศาสตร์พระราชา 
 “ศาสตร์ พระราชา” ต าราแห่งชีวิต  
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา  
อย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                      
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความส าคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกร 
ทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ          
สรุปใจความได้ว่า “ขอให้น้อมน าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล    
อดุลยเดช รัชกาลที ่9  โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 
70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาส าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน     
การประกอบกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตร
ประจ าวันอันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างน าทาง” ให้แก่ ปวงชนชาวไทยทุกคน
ตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบัติงานใดๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความ
รอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจากจะเป็น
เสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิม” ความสามารถ ให้กับเราทุกคนด้วย         
ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจน มีความกระตือรือร้นที่จะศึกปัญหา และแก้ไข           
ให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และ เป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย”  
 “ศาสตร์พระราชา”  ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน 
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ทุกมิติ  ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น าเสนอในรูปแบบ 
ต่างๆ สู่สายตาประชาชน  และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งข้ึน  เพ่ือสามารถน้อมน า 
ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
  1.3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
  1.4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
  2.1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี  
  2.2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
  2.3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
  2.4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า - มีอาชีพ  
   3.1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ  
    3.2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานและ
มีงานท าในที่สุด  
    3.3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  
   4.1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
   4.2. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี  
    4.3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบานเมืองไดก็ตองท า เชน งานอาสาสมัคร  
งานบ าเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหท าดวยความมีน ้าใจและเอ้ืออาทร” 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 134  ตอนที ่40 ก                             
    6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง      
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
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 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ  ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าว  มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญ       
ได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือ    
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน  
เป็นอิสระ  และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น        
3 ระดับ  ได้แก่ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ 
 ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564  ได้ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ           
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ     
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560       
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ      
พ.ศ. 2561 – 2580  โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580  ประกอบด้วย  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ      
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการของ
ประเทศ  ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไก   
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  เก่ง  มีวินัย  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  
สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ  และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง     
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
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มนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา  ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง  ปลอดภัย  เอกราช  
อธิปไตย  และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม  สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ในทุกรูปแบบ  และทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านความมั่นคง  ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน  
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน  และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ          
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ  น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน”  เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผา่นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ 
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบ  พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรการ  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได ้  และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง 
และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี   
ในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษา
ศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง          
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  มีเป้าหมายการพัฒนา  ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาคเอกชน  
ประชาสังคม ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น           
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย     
ทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง  และ
ท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง
ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิต  โดยใหค้วามส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท  
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมาธิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย  และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม  
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา   มีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ  ไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น  กฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย     
มีความเป็นสากล  มีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น  ประกอบด้วย  1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ   3) การ
พัฒนาการเกษตร   4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   5) การท่องเที่ยว   6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล   8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่   9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ   10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) การพัฒนาการเรียนรู้   13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   14) ศักยภาพ
การกีฬา  15) พลังทางสังคม   16) เศรษฐกิจฐานราก   17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18) 
การเติบโตอย่างยั่งยืน   19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  และ 23) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก  วิธีการ  และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศใน
ด้านต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคี  สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม และ        
มีโอกาสอันทัดเทียมกัน  เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ 
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข  8) 
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่  1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที ่ 21   3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน    
4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้าง
งานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 
 
 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์  โดยมี 6 ยุทธศาสตร์  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580  และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม  คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์      
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติ  6) เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
จริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์         
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  และ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน          
5 ประการ  ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)   คุณภาพ
การศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)   ในระยะ 
20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   4) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้  23 ประเด็น  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็น  
ที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
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มั่นคงแห่งชาติ   หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ   ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน  ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์  2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  3) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การ
พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  6) การสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8) การบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง  9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  13) การรักษา
ความมั่นคงทางทะเล  14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  15) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์  16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  17) การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน  18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  19) การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก  12  ด้าน  และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน  ประกอบด้วย 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ  3) การท านุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยใน   
เวทีโลก  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน       
ทางสังคม  10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน        
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ได้แก่  1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน  
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า              
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา 
การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ         
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
9. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 

10. แผนปฏิบตัิราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนอื่นๆ  ในปี พ.ศ. 2563  ถึง พ.ศ. 2565  ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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11. นโยบาย และจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย ฯลฯ  ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน  เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ  รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากร  โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ  ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคม  และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้อย่างอย่างคุ้มค่า  ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และนานาชาติ  เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาก าลังคนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมุนษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท  โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทาง    
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
    - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้     
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
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    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ  
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
   1.2  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
    - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง  
ชายฝั่งทะเล  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    - พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล   
เป็นขั้นตอน 
    - พัฒนาสมรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
     2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก            
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย  เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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  4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะแบบพฤติกรรมที่   
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
  5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน  เช่น  ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย  เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาะรบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   ได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

12. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
    (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
    - นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
  5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System :TE2S)  การศึกษาที่เข้าใจ Supply  และ
ตอบโจทย์ Demand”  โดย 
   - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
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บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  เพ่ือให้ครู  Up Skill  และ Re-
Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
   - เปิดกว้าง  เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Canter : HCEC)  จากแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Education Excellence Platform 
: DEEP)  ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
  ทั้งนี้  เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง  ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้  พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง  
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู  พัฒนาครูในระบบ  ห้องเรียนยกก าลังสอง  ที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู ้  สือ่การเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ได้แก่  On –Site  เรียนที่โรงเรียน  Online  เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน  On-Air  เรียนผ่านโทรทัศน์  DLTV  มูลนธิิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand  ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มี
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ  โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train  The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา  เพ่ือให้ผู้เรียน  ครู  และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
   - จัดท า คู่มือมาตรฐานโรงเรียน  เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
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13. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
     ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ดังนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ  
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
             2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
            2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
           3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
           3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
            4. ด้านประสิทธิภาพ 
             4.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยพื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
           4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี   
ที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

14. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือเป็นข้อก าหนด และแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ปี                
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560  ตามล าดับ  
เพ่ือให้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความชัดเจน  ครอบคลุม  สอดคล้องกับภารกิจ  นโยบาย  และ
แนวทางการกระจายอ านาจในการบริหาร และการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560-2579  
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รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินตนเองเพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การบริหารและจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีจ านวน  3  มาตรฐาน       
14 ตัวบ่งชี้  56  ประเด็นการพิจารณา  แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ 

ที ่
รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 

พิจารณาที่ 
รายการประเด็นพิจารณา 

1 การบริหารจัดการที่ดี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

  2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

  4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

  5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหาร    
และการจัดการศึกษา 

2 การพัฒนาสู่องค์การ     
แห่งการเรียนรู้ 

1 การส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น ค้นหา 
ความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทัน 
การ เปลี่ยนแปลง 

  2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community 
 : PLC)  
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

  3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ  
และวิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาส 
ได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

3 การกระจายอ านาจและ
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

1 การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานของ 
องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน  
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

  4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่าย 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 
 
มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

1 การบริหารงาน         
ด้านวิชาการ 

1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายจุดเน้นสาระท้องถิ่นและสอดคล้อง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

  2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
และความต้องการของสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

  3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา 
และผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ 
หลากหลายของผู้เรียน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และ 
น าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และ 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

  7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัย 
ไปใช้พัฒนางานวิชาการ 

  8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2 การบริหารงาน 
ด้านงบประมาณ 

1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ                 
สอดคล้องกับนโยบาย  ปัญหา และความต้องการ 

  2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  3 ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
  4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
3 การบริหารงานด้านการ

บริหารงานบุคคล 
1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
  2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

  3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ                
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้อง 
กับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความ 
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

ก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4 การบริหารงานด้านการ

บริหารทั่วไป 
1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
  3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ 

สภาพแวดล้อม 
  4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5 การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
  6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
  7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 
5 การติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

 การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
นิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก  4  ด้าน  และ          
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

ที ่
รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 

พิจารณาที่ 
รายการประเด็นพิจารณา 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลงานที่
แสดงถึงความส าเร็จ   
และเป็นแบบอย่างได้ 

 ผลงานหรือผลการด าเนนิงานของกลุ่ม/หน่วย 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เปน็ผลงานที่ 
เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การ  
ศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา      
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา                    
จนเกิดประสิทธิภาพ เปน็ที่ยอมรับและสามารถ                     
ยึดเป็นแบบอย่างได ้
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

2 สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 

   2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ติดตามและ
ประเมินผลทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา) 

3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

  3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(Ordinary National Education Test : O-NET) 

   ประเด็นย่อยที่ 3.1  - ป.6 
   ประเด็นย่อยที่ 3.2  - ม.3 
   ประเด็นย่อยที่ 3.3  - ม.6 
  4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ติดตาม
และประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
และมัธยมศึกษาปีที่ 3,  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามและประเมินผล       
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6) 
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

   ประเด็นย่อยที่ 4.1 – ป. 6 
   ประเด็นย่อยที่ 4.2 – ม. 3 
   ประเด็นย่อยที่ 4.3 – ม.6 
  5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด 

วิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   ประเด็นย่อยที่ 5.1 – ป. 6 
   ประเด็นย่อยที่ 5.2 – ม. 3 
   ประเด็นย่อยที่ 5.3 – ม.6 
  6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

   ประเด็นย่อยที่ 6.1 – ป. 6 
   ประเด็นย่อยที่ 6.2 – ม. 3 
   ประเด็นย่อยที่ 6.3 – ม.6 
  7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 ประชากรวัยเรียนได้รับ

สิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า
เทียมกัน ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ 

1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 
 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

  ประเด็นย่อยที่ 3.1  - ป.6 
  ประเด็นย่อยที่ 3.2  - ม.3 
   ประเด็นย่อยที่ 3.3  - ม.6 

  4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 
ที ่

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการ 
พิจารณาที่ 

รายการประเด็นพิจารณา 

   ประเด็นย่อยที่ 4.1  เด็กพิการเรียนรวม 
   ประเด็นย่อยที่ 4.2 เด็กด้อยโอกาส 
   ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
  5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้และทักษะ

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จบหลักสูตร  ได้

ศึกษาต่อในสายอาชีพ 
5 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถาน 
ศึกษา มีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ 
ได้รับการยกย่อง        
เชิดชูเกียรติ 

 ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศ ที่ ก.ค.ศ. ให้การ
รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของ
กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ
ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
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15. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ)  รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2561-
2580)  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีนโยบายจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดย นางภานิชา  อินทร์ช้าง  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัด
การศึกษา  5  ด้าน  คือ  
 ด้านที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษท่ี  21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ด้านที่  2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับ              
ความเป็นมืออาชีพ 
 ด้านที่  3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ  เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 ด้านที่  4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล 
 ด้านที่  5  เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร  ก ากับ  ติดตาม  และพัฒนาการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย   
15  มาตรฐาน  58  ตัวชี้วัด  รวมถึงเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการประสาน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด  เป็นหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการประเมินตนเองในการพัฒนาและการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” คือ ภาพแห่งความส าเร็จที่คาดหวังว่าทุกภาคส่วน  
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
 สภาพแวดล้อมภายใน 
  ด้านโครงสร้างและนโยบาย :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3          
มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารก าหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่    
แต่มีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมโครงสร้างจากหน่วยงานต้นสังกัดบ่อยครั้ง 
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  ด้านคุณภาพผู้เรียน การบริการการศึกษา /การบริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน :  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน  ตรงตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ มีการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 เข้า
มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงประสงค์  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ตลอดทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ส่วนผลการทดสอบของผู้เรียนในระดับชาตินั้น ผู้เรียนยังมีผล
การทดสอบการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะต้องมีแผนงาน โครงการในการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
  ด้านครูและบุคลากร : ครูและบุคลากรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่เห็น
ความส าคัญของภารกิจ มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพ แตค่รูยังขาดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างและพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ทุ่มเทในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ควรมีการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น 
  ด้านประสิทธิภาพทางการเงินและงบประมาณ : มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีจัดสรร
งบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย จุดเน้นของ 
หน่วยงานต้นสังกัด และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การด าเนินโครงการเป็นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลา          
ที่ก าหนด มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบจากหน่วยงานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งที่ควรด าเนินการเพิ่มเติมคือการจัดท าแผนงานโครงการของแต่ละกลุ่มงานให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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  ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ : มีอาคาร ส านักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมในการอ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานและการให้บริการ การจัดผังอาคาร สถานที่มีความเหมาะสม 
สะอาด สวยงาม เป็นระบบ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย 
  ด้านการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  : การบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบ มีขอบข่ายภารกิจงานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วม  มีทิศ
ทางการปฏิบัติงานชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย และมีการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา พันธกิจ เป้าประสงค์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
มีระบบการด าเนินงานตามโครงสร้างและมอบหมายงานที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กรด้านแนวคิด การท างาน
ร่วมกัน การบริหารจัดการเป็นระบบ มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาท่ีชัดเจน ตลอดทั้งมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการนิเทศ
ก ากับ ติดตาม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามีความเป็นระบบ
ตามขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ตามโครงสร้างที่ก าหนด           
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน และผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน
ในการพัฒนาองค์กร  
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม : เขตพ้ืนที่บริการมีภูมิสังคมที่หลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรม
ประกอบด้วยคนหลายชนเผ่า เป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน
ให้ความสนใจและร่วมมือ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน การรักษาถิ่นฐาน มีความเชื่อ ค่านิยมร่วมกัน 
ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา  แต่นักเรียนยังมีความเสี่ยงด้านปัญหาทางสังคม ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ 
ความหลากหลายทางภาษาส่งผลต่อการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม 
ส่งผลต่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
ยังด้อย ไม่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน    
ด้านต่างๆ  การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม  ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดประสิทธิภาพ
ชุมชนผู้ปกครองในเขตบริการมีรายได้น้อย  ย้ายถิ่นท างานบ่อย  ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรน้อยลง   
สังคมและครอบครัวมีการหย่าร้าง  ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่นทางจิตใจ  และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสังคมที่รวดเร็วท าให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อปัญหาทางสังคมในหลายๆ ด้าน  
  ด้านเทคโนโลยี : อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสาร หลากหลาย ทันสมัย สามารถใช้เป็นสื่อหรือ
เครื่องมือส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนการจัดการศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว  ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ครู ผู้เรียนน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร การเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้ผู้เรียนขาดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบบริหารทาง
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เทคโนโลยียังไม่เสถียร  ท าให้การบริหารจัดการล่าช้า  ไม่ทันเหตุการณ์  หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด  
  ด้านเศรษฐกิจ : รัฐจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามี
งบประมาณในการบริหารจัดการได้คล่องตัว  ผู้ปกครองมีอาชีพหลากหลายมีรายได้เพ่ิมข้ึน  สามารถส่งบุตร
หลานให้เข้าสู่การศึกษาเพ่ิมขึ้น  มีผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการบางส่วนมีรายได้น้อย ท าให้มีการย้ายถิ่นที่
ท างานไปสู่ต่างจังหวัด ซึ่งส่งผลให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาและผู้เรียนไม่ได้เต็มที่ตามท่ี
ควรจะเป็น 
  ด้านการเมืองและกฎหมาย : นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
นโยบายให้ความส าคัญด้านการศึกษา  ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการศึกษาบรรลุผลและเป็นที่ยอมรับ แต่ใน
ขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนนโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขาดความต่อเนื่องและขาดความเป็นเอกภาพ 
  สรุป การประเมินสภาพทั้งภายในและภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3  เอ้ือและแข็ง (Stars)  คือภายนอกให้การสนับสนุน  สว่นปัจจัยภายในดี มีประสิทธิภาพ  มีการ
ร่วมมือในการท างาน  ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดประสบผลส าเร็จ  เป็นที่
ยอมรับของสาธารณชน  ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้คงอยู่  พัฒนางานต่อยอดให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดต่อไป ควรมีการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นเป็นล าดับต่อไป 
 

 วิสัยทัศน์ : Vison 
        “องค์กรชั้นน า ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
 

 พันธกิจ  : Mission 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง                   

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ           

ในการแข่งขัน  
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ                     

ในศตวรรษท่ี 21  
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
       8. พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อย่างทั่วถึง                         
สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
      9. พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 
 

  เป้าประสงค์ : Goal 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  และมีจิตสาธารณะ 

  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี  
กีฬา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความ 
สามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen)  พร้อมก้าวสู่สากล  น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ)  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีคุณภาพ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีจรรยาบรรณ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ        
มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบใช้เทคโนโลยี  งานวิจัย  และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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  ค่านิยมองค์การ : 5  G 
      Good Moral   : คุณธรรมที่ดี 
  Good Wisdom    : ปัญญาที่ดี 
      Good Service Mind  : ใจบริการที่ดี 
      Good Participation  : การมีส่วนร่วมที่ดี 
      Good Organization  : องค์การที่ดี 
 

 ค าขวัญประจ าองค์กร  :  Motto  
            “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 

       Work Success  Happiness to all person Organization  Complete 
 

 ยุทธศาสตร ์: Strategy 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน       
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมือง
ดีของชาติ  และพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์                
มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคมและประเทศชาติ  ซื่อสัตย์  สุจริต  

มัธยัสถ ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   
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มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
   1.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาเพ่ือจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด      
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์          
มีคุณธรรม  อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ทุกระดับความรุนแรง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ภัยจากความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน                    

การค้ามนุษย์   อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น   ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน  และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์    
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน  และแก้ไขหากได้รับ
ผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

  2.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาเพ่ือมีมาตรการและ
แนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

  2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาเพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

    2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาเพ่ือมีระบบการ
ดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหาต่างๆ  ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ และความช่วยเหลืออย่าง    
ทันการณ์  ทันเวลา  รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

  3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่ชายแดน 
   จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชายแดน  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน เหมาะสมกับบริบท 
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    3.2  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาเพ่ือจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึก
รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    3.3  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาเพ่ือสร้างเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ชายแดนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น  จัดเวทีเสวนา  การแสดงนิทรรศการ  การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิด       
ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์          
มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์      
อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม        
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการด้านการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม  ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
       1.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแวว
จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
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        1.1  ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน       
     1.2  ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแต่
จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และเหมาะสม  วิธีการจัดสรร  
วิธีการด้านระบบบัญชี  การเบิกจ่าย  และการติดตาม  ตรวจสอบ เป็นต้น  เพ่ือกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
        1.3  จัดท าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจและความต้องการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ  ด้านอาชีพ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัด  ภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 
        1.4  ก ากับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 

  1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ        
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy)  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา  ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  มีศักยภาพ   มีทักษะความรู้  เป็นคนดี  มีวินัย  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม   สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  แม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว   รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและ
รักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  มีความรัก
ในสุขภาพและพลานามัย  และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
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  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้    
คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน  โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และ      
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
    สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน       

ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางด าเนินการ 

ดังนี้ 
    3.1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    3.1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    3.1.3  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)  และปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

   3.2  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  3.2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

     เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์  สังคมและสติปัญญา มีวินัย  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)   
และทักษะด้านดิจิทัล  พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้
     (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี  สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรปฐมวัย  รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด
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     (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
     (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล     
การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  3.2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
              ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย   
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
      - เป็นไปตามหลักสูตร  
      - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ   
      - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
      - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ             
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
      - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
     (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน        
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
     (3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม  และน าไปปฏิบัติได้ 
     (4)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคล  และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมนาอาชีพ 
     (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
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  3.2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
        ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี 3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ    
ที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
      - เป็นไปตามหลักสูตร  
      - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
      - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
      - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
      - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
     (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
     (3)  ส่งเสริม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
     (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
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ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ     
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
    3.2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
     เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส      

ในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสมกับบริบท  และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการ
ด าเนินการ 
     (1) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ส าหรับเด็กพิการและ         
เด็กด้อยโอกาส 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

     (4) สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
และความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     (5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
     (6) จัดสรรอัตราก าลังครูและบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภาระงานในการจัด
การศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
     (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
     (8) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     (9) สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

   3.3  น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
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    (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)       
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

   3.4  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
         การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง     
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

  3.4.1  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
            การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
     (2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
     (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงาน   
อ่ืน ๆ  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
     (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
     (5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
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     (6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษา
ที่ 3  สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
     (7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR)   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     (8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
     (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
     (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
     (11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาด
เล็ก  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
     (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Online และ แบบ Face - to - Face Training 
     (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     (15) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ  คร ู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร              
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
      2) พัฒนาหลักสูตร  เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน  เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน ที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น 
      3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
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      4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
  ตัวช้ีวัด 
    1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        
(3R 8C)  
   2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
   4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

     5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม
   6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

   7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
     1.2 จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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   2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น 1) มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) มาตรฐาน
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น 
การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆ  ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์  ประเภท 
และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษา
ระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
     (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
   3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     

โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระโดย
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
       (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      (4) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
   4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
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    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะ
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด   
และพ้ืนที่ 
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia       
และอ่ืนๆ 
  3. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  6. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมทีดี่
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  7. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ    
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  8. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  9. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ     
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  10. จัดท าระบบนิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และ    
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ  ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์  เว็บไซต์  ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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 ตัวช้ีวัด 
  1. มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2.  มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์  และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการ   
คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชมุชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ใน
การด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน  
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

  8. มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 

 ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

         กระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจ
ด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ  คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือ 
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ของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ  ด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ  และด้านบริหารงานบุคคล  เพ่ือมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
   (5) จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
   (7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
   (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
    (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
   (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา    
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

  2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานทีม่ีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 

ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
   (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management)  การบริหารแบบกระจายอ านาจ โดยใช้รูปแบบเครือข่ายการจัดการศึกษา (Network Area-
based Management) 
   (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
   (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
การจัดการศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ชมรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มผู้บริหารสตรี ชมรมลูกจ้าง  ฯลฯ 
   (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  3. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณสู่ผู้เรียน 
และสถานศึกษา 
      เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
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ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ  
 ตัวช้ีวัด 

  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

  4. สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  5. สถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

  6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  

  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

  8. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
      “งานได้ผล  คนส าราญ  องค์กรส าเร็จ”  
 
นโยบายด้านที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วย 
                     ตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21   
                     อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
มาตรฐาน 

ที ่
รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

1 นักเรียนมีคุณธรรม 1.1 นักเรียนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม  
  1.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ     

คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้   
คิดเลขเป็นตามระดับช่วงวัย 

 2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

3.1 ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 3.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
  3.3 ทักษะการสื่อสาร 
  3.4 ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  3.5 ทักษะการเรียนรู้ 
  3.6 ทักษะการร่วมมือ 
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นโยบายด้านที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
                      ยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
มาตรฐาน 

ที ่
รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

1 ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 1.1 ครูมีแผนพัฒนาตนเอง (Individual plan)    
และเป็นแบบอย่างที่ดี   

  1.2 มีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 มีการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  1.4 การร่วมสร้างสังคมแห่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (Professional Learning 
Communication : PLC) 

2 ครูมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

2.1 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน และ
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.3 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

  2.4 มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

  2.5 การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

3 ครูมืออาชีพ 3.1 ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 
  3.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะสื่อสาร 

ได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 นวัตกรรมการสอนและเผยแพร่   

Best practice 
  3.4 มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Network Learning) 
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นโยบายด้านที่ 3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ   
มาตรฐาน 

ที ่
รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

1 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

1.1 มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  1.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  พันธกิจ    
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

  1.3 มีปฏิสัมพันธ์  มีทักษะการสื่อสาร เป็นผู้สร้าง  
แรงบันดาลใจ 

2 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 2.1 เป็นผู้น าและสามารถใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

  2.2 เป็นผู้น าและมีความสามารถในการวางแผน 
พัฒนาทางวิชาการ 

  2.3 การนิเทศอย่างเป็นระบบ และการก ากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 

  2.4 การบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ PLC 
3 ผู้บริหารมืออาชีพ 3.1 มีนวัตกรรมการบริหารและเผยแพร่ วิธีการ

ปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) 
  3.2 มีเครือข่ายแห่งการบริหาร  (Network 

Learning) 
  3.3 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และสังคม 
  3.4 มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

นโยบายด้านที่ 4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  
มาตรฐาน 

ที ่
รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

1 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 1.1 จัดสภาพบริบทของสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย 

  1.2 แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน มีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อ   
การจัดการเรียนรู้ 

  1.3 มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

2 ด้านระบบบริหารจัดการ 2.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา 

  2.2 สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ        
(Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา 

  2.3 สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนา
องค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการ 
Professional Learning Communication : 
PLC 

  2.4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 3.1 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษา 

  3.2 สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา กับหน่วยงาน
ทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และชุมชน 

  3.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
น าเสนอผลงาน วิจัย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

นโยบายด้านที่ 5  เขตพืน้ที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐาน 
ที ่

รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความ    
เป็นเลิศ 

1.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการให้บริการ  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

  1.2 มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

  1.3 มีการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน     
(Area-Based Management) ในรูปแบบการ
กระจายอ านาจ 

2 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหาร 
งานด้านวิชาการ 

  2.2 การก ากับติดตาม สนับสนุนการบริหารงานด้าน
งบประมาณ 

  2.3 การก ากับติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล 

  2.4 ประสานงานด้านการบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ  
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 

  2.5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงาน            
มีนวัตกรรมที่แสดงถึงความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

  3.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  3.3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

มาตรฐาน 
ที ่

รายการ ตัวชี้วัด รายการ 

  3.4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น  หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

  3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ     
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ      
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย และจุดเน้นของส ำนักงำนเขต   
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
    งบประมำณจำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน  5,000,000.- บำท   จัดสรรกรอบงบประมำณ ได้แก่ 
 1. งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน   จ ำนวน  3,678,070.-  บำท 
 2. งบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำย  จ ำนวน  1,321,930.-  บำท 
โดยด ำเนินกำรตำมกรอบงบประมำณ ดังนี้ 
 
 1. การบริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าภาพปฏิบัติ 

1 งานประจ า   
 1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ 400,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 100,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 500,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อลื่น 100,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.6 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำน 400,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 รวม 1,600,000  
2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
 2.1 ค่ำไฟฟ้ำ 300,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.2 ค่ำน้ ำประปำ 100,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.3 ค่ำโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 50,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.4 ค่ำไปรษณีย์ 50,000 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 รวม 500,000  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพปฏิบัติ 

3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ     
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

1,466,329 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4 งบประมำณบริหำรตำมภำรกิจเร่งด่วน 111,741 กลุ่มนโยบำยและแผน 
 รวมงบบริหำรจัดกำรตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน 3,678,070  

 

 2. งบภารกิจหลักเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนที่ 

ยุทธศำสตร์/นโยบำย/ 
งำน/โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนควำมมั่นคง   
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนควำมมั่นคง 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยบรรจบ  ศิริวัฒน์ 
    1.2 ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือและงำนแนะแนวให้มีควำม
เข้มแข็ง 

 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร   
นำงสำวทัศนีย์  เครือแก้ว 

   1.3 เฝ้ำระวังและกำรป้องกันควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร   
นำงพจนีย์ พระใหม่งำม 

    1.4 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม “ปัญหำ
หยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน” 

 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร   
นำงนิตยำ  ธรรมนำม 

 รวมงบประมาณ 10,000  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนที่ 

ยุทธศำสตร์/นโยบำย/ 
งำน/โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม 

                               เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ไม่มี -  
 รวมงบประมำณ -  
3 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรเสริมสร้ำงสังคม 

                               แหง่กำรเรียนรู้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    3.1 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ

และครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุในระดับ
โรงเรียน 

95,680 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

นำงพิกุล  ธงไชย 
นำงวันนำ ค ำบุญฐิติสกุล 

    3.2 กำรพัฒนำศักยภำพบริหำรจัดกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

139,000 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 

    3.3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่อง                 
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

5,000 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 

    3.4 พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรนักเรียน 
ให้มีสุขภำวะที่ดี 

30,000 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร   
นำงนิตยำ  ธรรมนำม 

    3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผลิตสือ่นวัตกรรม
และแพลตฟอร์มดิจิทัล ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 

13,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงนิชำภัทร ผะงำตุนัตถ์ 

 

 



76 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนที่ 

ยุทธศำสตร์/นโยบำย/ 
งำน/โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    3.6 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย และกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงสมพร  พรหนองแสน 
นำยศิริมงคล  ทนทอง 

    3.7 ประชุมสัมมนำพัฒนำศักยภำพด้ำน
ภำษำอังกฤษของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำภำคบังคับสู่สำกลตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำ (CEFR) 

90,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยปิยะรำษฎร์  แก้วสมุทร ์

    3.8 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ   
สู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 

15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงอำนันท์ปภำ  ฉลำดเอ้ือ 

    3.9 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงอำนันท์ปภำ  ฉลำดเอ้ือ 
    3.10 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนคุณภำพ 
และเทคนิคกำรนิเทศแบบ “ดำวเจ็ดดวง” 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ภำษำไทย, 
คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 
สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ) ที่สอดคล้อง
กับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 

110,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยบุญเจริญ  บุญเชิด 

    3.11 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 

8,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยอุดม  ภำสดำ 

    3.12 กำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรวัด 
และประเมินผลผู้เรียน เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงปัทมำ  เขียวเจริญ 

    3.13 กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน เพ่ือรับ
กำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงปัทมำ  เขียวเจริญ 

    3.14 กำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงปัทมำ  เขียวเจรญิ 
นำยปิยะรำษฎร์  แก้วสมุทร ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนที่ 

ยุทธศำสตร์/นโยบำย/ 
งำน/โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    3.15  เปิดบ้ำนวิชำกำร  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

45,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยปิยะรำษฎร์  แก้วสมุทร ์

 รวมงบประมำณ 615,680  
4 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.1 พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                 

50,000 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 

นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร 
นำงจันทร์ฉำย  บุญเต็ม 

    4.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำและกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำยปิยะรำษฎร์  แก้วสมุทร ์

 รวมงบประมำณ 100,000  
5 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 

                              กับสิง่แวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 

                               กับสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและงำนสวนพฤกษศำสตร์            
โรงเรียน 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

นำงเบญญำ  ศรีดำรำ 

 รวมงบประมำณ 20,000  
 

 

 

 

 



78 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนที่ 

ยุทธศำสตร์/นโยบำย/ 
งำน/โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

6 ยุทธศาสาตร์ชาติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลภำครัฐ 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    6.1 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

200,000 กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำยวีรวัฒน์  พรหมบุตร 
นำงลักษณะศรี  พิเครำะห์กิจ 

    6.2 กำรพัฒนำประสิทธิผลและ         
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        
และกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2564 

140,850 กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ 
นำงชลกนก  ศรีไทย 
นำงธมลวรรณ  พลัง 
นำงสำวศิริวรรณ  เป็นสุข 

    6.3 พัฒนำระบบดิจิตอลและเทคโนโลยี
เพ่ือกำรศึกษำ 

60,000 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 

    6.4 อบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง       
ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 

60,000 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
นำยนคร  เจือจันทร์ 

    6.5 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

52,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผล 

นำยปิยะรำษฎร์  แก้วสมุทร์ 

    6.6 กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

63,400 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
นำงสำวกำญจนำ  ใบพลูทอง 
นำยพิทยำ  ดวงงำม 

 รวมงบประมำณ 576,250  
 รวมงบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติฯ 1,321,930  

รวมงบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 5,000,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โครงการ/กิจกรรม  บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ  งานบริหารการเงิน   กลุ่ม  บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางพิกุล  ธงไชย   โทรศัพท์ 044552347 
โทรศัพท์  0857668008    E-mail :  finance2016surin.3@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
   (1)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวฒันธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเปา้หมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาคกิจ และทกุพื้นที่ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัญในการน ายทุธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทกุระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่ลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ ่
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินทัง้ในระบบยุทธศาสตร ์ ภารกิจและพื้นที ่ เพื่อน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปน็ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยแผนระดบัพื้นที่ มีการ
รักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลงั การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและ
ระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน     
การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเปา้หมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผน
งบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการ
ปรบัปรุงระบบภาษ ี
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเดน็การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลงั 
    (2.1) แนวทางพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย
การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น 
รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน   
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อยหนว่ยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ  
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนงาน/โครงการภายใต ้15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) แผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล      
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพฒันา 
  2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอ านาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบคุลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บรกิารของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 1.5 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลติ/โครงการ  ผูจ้บการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564  ด้านที่ 6  การปรับสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการ 
    1.6.2 มาตรฐานส านักงานเขต  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้
ที่ 2  การบริหารงานดา้นงบประมาณ  ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
  1.6.3 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3         
                                            



81 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

   1.6.4 นโยบายส านักงานเขตฯ  ด้านที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ                           
มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตวัชีว้ัดที่ 1.2  มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ               
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณตาม
ภาระงาน เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสทิธิภาพและประสิทธผิล ตามนโยบายกลยทุธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา    
จึงได้จัดกรอบงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการส านักงาน ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามปีระสิทธิภาพในการให้บริการ
สถานศึกษา ในทุกด้าน 
  2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้มีการพัฒนาบรบิท ให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และจัดเตรียม
ทรัพยากรที่ใช้ในบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยา่งมีคุณภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ  
       งบประมาณบริหารจัดการตามความจ าเปน็พื้นฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จ านวน  3,678,070  บาท  ดังนี ้
    (1)  ค่าใช้สอยและวัสด ุ   จ านวน  1,600,000 บาท 
    (2) ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน    500,000 บาท 
    (3) ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1,466,329 บาท 
    (4) งบประมาณบริหารตามภารกิจเร่งด่วน จ านวน     111,741 บาท 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว ้
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   ร้อยละ 100  ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการงบด าเนนิงาน 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการกิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามแผนที่ตั้งไว้ทุกโครงการ  ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจอย่างมนียัส าคัญ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพป.
สุรินทร์ เขต 3  ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี        
พ.ศ. 2563  ได้อย่างมีประสิทธภิาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งดา้นนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
  2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทุกคน 
  2.6.3 นักเรียนทุกคน 
  2.6.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.6.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   3,678,070  บาท 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. งานประจ า 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 

  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
  1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.4 ค่าวัสดุส านักงาน 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
  1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อลื่น 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
   1.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านกังาน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2. ค่าสาธารณูปโภค 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
   2.1 ค่าไฟฟ้า 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
   2.2 ค่าน้ าประปา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
   2.3 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
   2.4 ค่าไปรษณีย ์ 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 12 ราย 

370,829 365,400 365,400 365,400 1,466,329 

4. งบประมาณบริหารตามภารกิจเร่งด่วนเพ่ือ
สนองนโยบายทุกระดบั 

 37,000 37,000 37,741 111,741 

รวมทั้งสิ้น 895,829 927,400 927,400 928,141 3,678,070 
 

**************************** 
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โครงการ  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายบรรจบ  ศิริวัฒน ์  โทรศัพท์ 064 4398912 

โทรศัพท์ 064 4398912    E-mail  svbanjob4@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต       
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชญิปัญหาและรบัมือกับภัยคุกคามและปัญหาดา้นความมั่นคง 
   (1) เป้าหมาย ในภาพรวมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง   
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยรายละเอียดของเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการ ให้บรรลุผลส าเร็จ  
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย 
และสันติสุขให้เกิดขึน้กับประเทศชาติบา้นเมือง ให้สถาบนัหลักมีความมั่นคงเปน็จุดศูนย์รวมจติใจ อย่างยั่งยืน ประชาชน
อยูด่ีมีสุข  มีความมั่นคงปลอดภยัทั้งในชีวติและทรัพยส์ิน  สังคมมีความเข้มแข็ง  สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติโดยมีประเดน็การด าเนนิการที่ส าคัญ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ ปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที ่ 21 
ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ ตั้งแตป่ฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรปูแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชพี โดยเนน้การศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ  
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเนน้การเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่
เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวตักรรม 
และสามารถไปสู่ตลาดตา่งประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรทีส่ามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสามารถส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาประเทศในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเปน็อย่างดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการ

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนนุทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวติ มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรองโดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต  และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง  และ 
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได ้ เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใชส้ร้างรายได้
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอยา่งหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดบัของ
ผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตวัสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เปน็ที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  2) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการศึกษา 
   (1) เป้าหมาย  ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากร และนักเรียน 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพฒันาการเรียนรู้ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดย
ปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน็ “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุน้ สรา้งแรงบนัดาลใจ แนะน าวิธี
เรียนรู ้ และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเปน็
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดดู     
คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเปน็ครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนนุสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพฒันาครูที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการสอนมาเปน็ผู้สรา้งครู รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผล
งานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเดน็ด้านความมัน่คง  
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 2. ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุขดีขึ้น 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศเป็นการเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อย และสันตสิุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาตบิ้านเมือง ให้สถาบนัหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยัง่ยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทัง้ในชวีิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภบิาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและ
ขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงทีส่ าคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มปีระสิทธิภาพ  
    (2.1) แนวทางพัฒนา  เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนษุย ์ 
มุ่งใช้เทคโนโลยี และการบังคบัใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสงัคม  
โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
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    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความ มั่นคง ปลอดภยัใน ชีวิต และทรัพย์สนิ เพิ่มข้ึน 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 
  2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความ
เข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเร่ืองความมั่นคง และมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 1 ใน 75 ของโลก 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานดา้นความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์  
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธปิไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ  
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงการพัฒนาประเทศตามทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
    (2.1) แนวทางพฒันา  พัฒนาศกัยภาพของประเทศด้านความมัน่คง  มุ่งจัดท าแผนพัฒนาและ
ผนึกก าลังทรัพยากร 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมยั และปฏิบัติได้จริง 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละ 80 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็น  การปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education)  
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education)  
  2) ขัน้ตอนการด าเนนิงานการปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.1 การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
   2.2 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  และบุคคลที่มีความ
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
                         2.3  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล  หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 
  3) กิจกรรม 
   กิจกรรม 1  ส่งเสริมโอกาสและพัฒนา  คุณภาพนักเรียน  เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ 
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานและตาม
ศักยภาพ 
       กิจกรรม 2  เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
       กิจกรรม 3  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพื้นที่ห่างไกล 
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       กิจกรรม 5  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพคร ู     
  4) เป้าหมายกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสรา้งพัฒนาครูและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ตลอดจนวิจัยพฒันาองค์ความรูท้ี่น าไปใชไ้ด้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได้
อย่างยั่งยืน  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อปกปอ้งสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมัน่คงภายใน รวมทั้ง
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของชาต ิ
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 ปกป้องและเชิดชสูถาบันพระมหากษตัริย์ให้เป็นสถาบนัหลักของประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ  
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อยา่งสนัตปิระชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา
สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ  มีการน าแนวทางพระราชด าริ
ไปเผยแพร ่ และพัฒนาพร้อมทัง้ก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
สถาบนัหลักของชาต ิ  
   แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ  และมีกลไกในการตรวจสอบ
และพัฒนาภาคการเมืองโดยปลกูฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพืน้ฐานความแตกตา่ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง  ภายใต้สิทธิและหนา้ที่ตามระบอบประชาธปิไตยและค านึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 3.7 แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 3.6 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชวีิตมีส่วนร่วมและ 
มีความพร้อมเผชิญปัญหาและรบัมือกับภัยคุกคามและปญัหาดา้นความมัน่คง 
  4) ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
     (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหนว่ยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคประชาสงัคม  และประชาชนทั่วไปในกิจกรรมสนับสนุนงานดา้นความมั่นคง 
  5) กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข  และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดับชุมชน  ต าบล  หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนบัสนุนงานด้านความมัน่คงและให้ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาต ิ
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 2.1 หลักการและเหตุผล  
  “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นความมัน่คง” ถอืเป็นกรอบแนวทางการด าเนนิการหลักที่
จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงได้
ก าหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ซึ่งได้ขยายขอบเขตความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุม
เก่ียวข้องกับมิติต่างๆ ในทุกองคาพยพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดไปจนถึงประเดน็ส าคัญต่างๆ อาทิพลังงาน อาหาร  
และน้ า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้ก าหนดเปา้หมายส าคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  
ปลอดภัย  และมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง  สามารถแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไมใ่ห้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานดา้นความมัน่คง  บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  และพัฒนา
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตรช์าติดา้นอื่นๆ  ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  
 ทั้งนี้  เปา้หมายการด าเนินงานที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วงเวลา  
จะประกอบด้วยในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565  ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดบัลงอย่างมี
นัยยะส าคัญส าหรับในชว่งปี พ.ศ. 2566 – 2570 จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการ
บริหารประเทศมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นฐานน าไปสู่เปา้หมายในช่วงปี พ.ศ.2571 – 2575  ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพฒันา 
ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเปา้หมายสุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ. 2576 – 2580  ที่ว่า “ประเทศชาต ิ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อใหป้ระเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ  และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
  2.2.2 เพื่อใหป้ระชาชนอยู่ดี  กนิด ี และมีความสุขดีขึ้น 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  
  2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  จ านวน 233  
โรงเรียน 
   2.4.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคน 
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ทุกโรงเรียน   
มีส่วนผลักดันจนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
   2.4.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนทุกคนมีส่วนผลักดัน
จนกระทั่งสามารถบรรลุเปา้หมายสูงสุด 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  จ านวน         
233 โรงเรียน 
       2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,754 คน 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการจัดการศึกษา เพื่อความ
มั่นคงที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 233 โรงเรียน  
ได้รับการปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซือ่สัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง   และมีจิตสาธารณะ     
  2.5.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกันการทุจริต” ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน 
  2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ............ไตรมาสที่ 3......................................... 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ.....10,000.......บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด ารสิืบสาน     
พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย    
ด้านการศึกษาหรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถปีระชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉนัท์ สนัติวธิี  ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และ  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

     

   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสตูรและกระบวน การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

     

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและคา่นิยมหลักของคนไทย     
12 ประการ 

     

   2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรปูแบบต่างๆ  สิ่งเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

  10,000  10,000 

รวม   10,000  10,000 
 

**************************** 
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานกิจการพิเศษ   กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวทัศนยี์  เครือแก้ว  โทรศัพท์  080-1689422 
โทรศัพท์ 044-552349    E-mail ……………………………………………….. 
 
 
 
  
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
 1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้น ความมั่นคง 

  (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   การด าเนินจัดกิจกรรม/ โครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ โดยการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรใน    
ทุกด้าน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถึง และมีแผนการป้องกนัและแก้ไขปญัหาด้านต่างๆ         
ในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มปีัญหา สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนนุการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมัน่คง ในระยะยาวต่อไป  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
              (1.1) เป้าหมายที่  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งดา้น
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
ตลอดชีวิต  
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์
เขต 3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อืน่ จัดให้มีการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตทีส่ามารถอยู่ร่วม และท างานภายใต้สงัคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบบริการสุขภาพ และอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข        

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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กับโรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวนป์ัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของ
กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (2.1) แนวทางพฒันา จัดให้มีการพัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
          (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน    
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู ้มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน ด าเนนิการพัฒนาดา้นระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
  3) กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และยั่งยนื 
  4) เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
  1) วัตถุประสงคท์ี่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินยั 
ค่านิยมที่ด ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสขุภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มสีุขภาพกายและใจทีด่ี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถชีีวิตที่พอเพียง 
และมีความเปน็ไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ของประเทศไทยยงัมีปัญหาใน ด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธท์างการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ วัฒนธรรมได้อยา่งเหมาะสม       
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนนิชีวิต การพฒันาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ ์ เพื่อให้คนไทยมีทศันคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบนัทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มข้ึน  
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 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  

  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 : ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในสังคมไทยลดลง 
  4) ตัวชี้วัด (4.1)   ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสียงตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศยัความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
  2) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  3) แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้คน้พบว่าสงัคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจน าไปสูส่ังคมล่มสลาย เนื่องจาก
สภาพสังคมปัจจบุัน มปีัญหาทีเ่กิดกับเด็กและเยาวชนทีต่้องเร่งแก้ไขที่กระทบกับเด็กจ านวนมาก การพัฒนาเด็กนักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นๆ นอกจากจะด าเนินการด้วยการสนับสนนุส่งเสริมนักเรียนแล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นเร่ืองส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ดงันัน้ ภาพ
ความส าเร็จที่เกิดจากการพฒันานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก และเมตตาต่อศิษย์ และ
มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมต่อไป 
  ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของไทยเกิดจากสภาวะในสงัคม ได้แก ่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว ภูมิล าเนาของผู้เรียนในเขตเมืองและชนบท และสภาพทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพ่อแม่  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ได้เล็งเห็นความส าคัญทางการศึกษา เพราะถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเปน็ปัจจัยส าคัญในการเลื่อนสถานะทางสงัคม คนที่เข้าถึงการศึกษาได้น้อย ย่อมมีโอกาสเข้าถึง
งานทีด่ีมีรายได้สูงและสุขภาวะที่ดีน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาสงูกว่า ระบบการศึกษาเองหากมีโครงสร้างและคุณลักษณะ
ในทางที่เอ้ือต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เปดิโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาไม่เทา่กัน ก็เทา่กับเป็นสาเหตุของการสร้าง
ความไม่เปน็ธรรมเสียเอง ในการนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นักเรียนได้รับการดูแลอยา่งทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหา ทนัเวลา ดว้ยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเปน็ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเนน้
การส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักพึ่งตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู้
และข้อมูลสารสนเทศ น ามาใชใ้นการวางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและปรับตวัอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคา่นิยมที่ด ี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการให้บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตาม
แผนพัฒนาการแนะแนวก าหนดให้ครูทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านชีวติ การศึกษาการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานท า การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
แนะแนว ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนา
รูปแบบปฏิบัติงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการ 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว  
โดยการจัดอบรมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
  2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสตปิัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 จ านวน 233 คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ผ่านการอบรมดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
   2.4.1.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 สามารถด าเนนิการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง 5 ข้ันตอน 
และ 5 บริการแนะแนว   
   2.4.2.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 มีคุณภาพชวีิตที่ดี
และมีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันในชีวิต 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ  
    1) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การแนะแนวผ่านการอบรมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
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       2) ร้อยละ 70 ของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง   
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล 
คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน และเข้าใจข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถใช้กระบวนการแนะแนว
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไดอ้ย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็น  
        2) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     2.5.1 ครูผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถ
ด าเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขัน้ตอนได้ และเข้าใจถึงกระบวนการแนะแนว การ
ช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ค้นพบและพฒันาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนนิชีวิต มีวฒุิภาวะทางอารมณ ์ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการ
เรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปญัหาในชว่งวิกฤตวิางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตวั
ได้อย่างมีความสุขในชวีิตได้พฒันาตนเองให้ถึงขีดสุด ในทุกด้าน 

  2.5.2 นักเรียนได้รับการดูแลชว่ยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
  2.5.3 สัมพันธภาพระหว่างครกูับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
  2.5.4 นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ และใช้ชวีิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุข 

 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2564 – ตุลาคม 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 70,000 บาท  (รอจัดสรรงบประมาณ) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. เสนอโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และงานแนะแนวให้มีความ
เข้มแข็งเพื่ออนุมัติ 
(รอจัดสรรงบประมาณ) 

  60,000 10,000 70,000 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     

4.  แจ้งครผูู้รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงาน
แนะแนวทัง้ 233 โรง เข้ารับการ
อบรม 

     

5.  จัดอบรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและงานแนะแนวให้มี
ความเข้มแข็ง 

     

6. ออกตรวจ ติดตาม การ
ด าเนินงานด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะ
แนวโรงเรียนแกนน า 

     

7. ประกวดผลการปฏบิัติที่เปน็
เลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน   

     

8.  ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

     

รวม   60,000 10,000 70,000 
 

***************************** 
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โครงการ  “เฝ้าระวังและการป้องกันความปลอดภยัในสถานศึกษา ” 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ งานกิจการนักเรียน    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางพจนีย์  พระใหม่งาม       โทรศัพท์  044552349 
โทรศัพท์    0894591582                   E-mail ……………………………………………….. 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้น ความมั่นคง 
   (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ การด าเนนิกิจกรรม/โครงการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร ์ เขต 3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ โดยการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมของบคุลากรในทุกๆ ด้าน ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาขึน้พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีแผนการ
เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ตลอดถึงการสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (13) ประเดน็ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ คนไทยมสีุขภาวะที่ดีขึน้ และมีความเป็นอยู่ดี 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความมัน่คงให้กับระบบสาธารณสุข ดูแลคุ้มครองผู้เรียนทั้งในดา้นความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ 
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด   
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน ด าเนนิการพัฒนาดา้นระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
  3) กิจกรรม จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียนทั้งในด้านความปลอดภัยสุขภาพและสวสัดิภาพ
ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงคท์ี่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบรูณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วนิยั 
ค่านิยมที่ด ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสขุภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 
  2) เป้าหมายรวมที ่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีวนิัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทนัสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวญิญาณ มีวถิีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์ของประเทศไทยยังมปีัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธท์างการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยงัไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อยา่งเหมาะสม       
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนนิชีวิต การพฒันาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ ์ เพื่อให้คนไทยมทีัศนคติ และพฤติกรรมบรรทัดฐานทีด่ีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะความรูแ้ละความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มข้ึน 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 8 : เสริมสร้างความเข็มแข้งและภูมิคุ้มกันความมัน่คงภายใน 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 : ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  4) ตัวชี้วัด ระดบัความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศยัความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1)  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 2.1 หลักการและเหตุผล 

ความปลอดภัยของนักเรียนเปน็ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน  
เพราะนอกจากจะสง่ผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยแล้ว ยังจะมีผลทางตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดถึงการสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของผู้ปกครอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร ์ เขต 3 ได้จัดท าโครงการป้องกันและเฝา้ระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อ
สถานศึกษาในสังกัดได้มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 



99 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ปราศจากความเสีย่งต่อการประสบภัยอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการสูญเสียต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรผู้รบัผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านความปลอดภัยในสถานศกึษา 
เพื่อน าไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม และป้องกันเฝ้าระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ 
  2.2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร่ความรู้ด้านการสรา้งเสริมความปลอดภัยในเด็กนกัเรียน 
เน้นการปฏิบตัิจริงในชวีิตประจ าวัน 
     2.2.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จ านวน 233 คน  มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน าไปปฏบิัติได้ถูกต้อง ชัดเจน  
  2.3.2 สถานศึกษาทุกโรงในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
มีนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาชัดเจน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 ผ่านการอบรม 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 สามารถน าความรูท้ี่ได้
จากการอบรม ไปเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนได้ ครบทั้ง 233 โรง 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  จ านวน 233 
โรงเรียน มีความปลอดภัยจากภยัต่าง ๆ  และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
        สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 มีความเข้าใจ 
สามารถป้องกันภัยอันตรายตา่ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถประสานความร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน    
มีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากอุบัติเหต ุและสามารถร่วมมือกันพร้อมที่จะปฏิบัตงิานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
  2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
    นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3    
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ. 62,060.- บาท  (รอจัดสรรงบประมาณ) 
แผนการปฏบิัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ      
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝา้ระวัง
และป้องกันความปลอดภัยในโรงเรียน 

  62,060  62,060 

5. สรุปผลการด าเนินงาน      
6. รายงานผลการด าเนินงาน      

   62,060  62,060 
 

**************************** 
 
งบประมาณรายจ่าย  จ านวน    62,060 .-  บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
ที่ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวนเงิน 

วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม/รายการ/ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละวิธีการหรือกิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาความปลอดภัย          

ในโรงเรียนให้กับครูที่รับผิดชอบ  จ านวน  233  คน 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับครู บุคลากร และวิทยากร 

จ านวน  243 คน  (150x243x1มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35x243x2 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุในการอบรม 

     
 

    36,450.- 
     

17,010.- 
      3,600.- 
      5,000.- 

                                        รวม    62,060.- 
2 สรุปรายงานผล  
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โครงการ  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ งานกิจการนักเรียน   กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ   นางนิตยา  ธรรมนาม     โทรศัพท์  098-8244867 
โทรศัพท์. 044-552349     E-mail : nitthamnam@gmail.com 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ (1) ด้านความมั่นคง 
   (1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์   
เขต 3  พัฒนาการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี     
มีความเข้าใจซึ่งกันและกนั อยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมคิุ้มกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปา้หมายและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็น ความมัน่คง 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ 
เขต 3  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิดความสมานฉนัท์ อยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 
และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เชน่ ความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
   (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง 
    (2.1) แนวทางพฒันา.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริมและ
สนับสนนุการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างภมูิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
และปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
      1) ปัญหาความมัน่คงที่มีอยู่ในปจัจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่สง่ผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สนิ และแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ และ
ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนษุย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพบิัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมัน่คงต่อไป 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
   ประเด็น 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
    3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวสัดิภาพของของผู้เรียน 
    4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) กิจกรรม 
   1) สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เรียน ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ เชน่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวติและทรัพย์สนิ ภัยการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ความมั่นคง 
   2) พัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง จัดการระบบความปลอดภัยตา่ง ๆ และภัยคกุคามทุกรูปแบบ สอดแทรกในหลักสูตรการเรียน  การสอน 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
   4.1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ยุ่งเก่ียว และมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ ภัยการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ 
   4.2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ตามหลักสูตรการเรียนการสอนได้ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนทีส่มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบีบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจติสาธารณะ และมีความสุข โดยมสีุขภาวะและสขุภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อยา่งรู้เท่าทนัสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจทีด่ี มีความเจริญงอกงามทางจิตวญิญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเปน็ไทย 



103 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
  2)  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  4) ตัวชี้วัดระดบัความส าเร็จ  ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   1.1 เร่ืองที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 
  

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสภาพสังคมปัจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งความล้ าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ของกลุ่มคนท าให้ต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตั้งรับกับกระแสสงัคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องมีการปรับตวั รู้เท่าทัน เพื่อให้ด าเนินชีวิตได ้        
อย่างเหมาะสม มิฉะนัน้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เชน่ การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง เกม ยาเสพติด 
เพศ และอื่นๆ และเป็นผูท้ี่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่างๆ เปน็ต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพืน้ฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางสงัคม วฒันธรรม เชื้อชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รบัการพัฒนาสอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะชีวติในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถ
ปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธิผล ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข จึงได้จัดโครงการสภานักเรียน
ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนุษย ์อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ และน าไปขยายผลให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.2.2  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนในโรงเรียน 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 นักเรียนที่เป็นสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน จ านวน  466 คน 
  2.3.2 ครูผู้รับผิดชอบงานสภานกัเรียน โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  233  คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   2.4.1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปบูรณาการการเรียนการสอนได้ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 นักเรียนปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เชน่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิต การค้ามนุษย์ และภัยพิบัตติ่างๆ  
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุน่แรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่งๆ  
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนมีความปลอดภัยและสามาถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทีม่ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เชน่  ภัยจากยาเสพติด  ความรุ่นแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนษุย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพบิัติต่าง ๆ  
  2.5.2 ครูและผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยตา่งๆ สามารถน าความรู้    
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนได้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน มิถุนายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   115,150  บาท (รอจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. ประชุมคณะท างาน   - -  
2. จัดประชุมนักเรียนที่เปน็ตัวแทน    
สภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน และ    
ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน  1 คน แบ่งเป็น     
4 รุ่นๆ ละ 1 วัน  ดงันี ้

     

   รุ่นที่ 1 (อ าเภอปราสาท) 245 คน 
นักเรียน 150 คน  ครู 75 คน 
คณะกรรมการและวิทยากร         
จ านวน 20 คน 

     

รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ 
   1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
2 มื้อๆ ละ 25 บาท เปน็เงิน 12,250.-   
   2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อ   
มื้อละ 80 บาท เปน็เงิน 19,600.- 
  3) ค่าตอบแทนวทิยากร 3,600.-บาท 

   
 

12,250 
 

19,600 
3,600 

  
 

12,250 
 

19,600 
3,600 

รุ่นที่ 2 (อ าเภอสังขะ)  210 คน 
นักเรียน 128 คน  ครู 64 คน 
คณะกรรมการและวิทยากร         
จ านวน  20 คน 

     

รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ 
  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
2 มื้อๆ ละ 25 บาท เปน็เงิน 10,500.- 
  2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อ   
มื้อละ 80 บาท เปน็เงิน 16,800 บาท 
  3) ค่าตอบแทนวทิยากร 3,600 บาท 

   
 

10,500 
 

16,800 
3,600 

  
 

10,500 
 

16,800 
3,600 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

รุ่นที่ 3 (อ าเภอบัวเชด, อ าเภอศรีณรงค์) 
155 คน นักเรียน  90 คน ครู 45 คน 
คณะกรรมการและวิทยากร จ านวน      
20 คน 

     

รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ 
   1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ    
มื้อละ 25 บาท เปน็เงิน  7,750  บาท 
   2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อ      
มื้อละ 80 บาท เปน็เงิน 12,400 บาท 
   3) ค่าตอบแทนวทิยากร 3,600 บาท 

   
 

7,750 
 

12,400 
3,600 

  
 

7,750 
 

12,400 
3,600 

รุ่นที่ 4 (อ าเภอกาบเชิง,อ าเภอพนมดงรัก) 
165 คน นักเรียน 98 คน ครู 49 คน 
คณะกรรมการและวิทยากร จ านวน     
20 คน 

     

รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ 
   1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ     
มื้อละ 25 บาท เปน็เงิน  8,250  บาท 
   2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อ      
มื้อละ 80 บาท เปน็เงิน  13,200 บาท 
   3) ค่าตอบแทนวทิยากร 3,600 บาท 

   
8,250 

 
13,200 

 
3,600 

  
8,250 

 
13,200 

 
3,600 

3. สรุปผลการด าเนินงาน   -  - 
รวม   115,150  115,150 

 
หมายเหตุ  รอจัดสรรงบประมาณ 

**************************** 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
              ในระดับโรงเรยีน 

************************ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้ติดต่อประสานงาน  นางวันนา ค าบุญฐิตสิกุล     โทร. มือถือ.0868704464   

โทรส านักงาน 044551374    E-mail  wanna19noi@gmail.com,   
       finance2016surin3@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
           เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพมนุษย ์
   (1) เป้าหมาย (1) คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (2.3) ช่วงวยัแรงงาน 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
น าไปใช้เปน็หลักปฏิบตัิ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีสุ่ด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถปุระสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงนิ มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท า
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
     1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (20) ประเด็น การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท คนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (1.1) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์
เขต 3 เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบตัิงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
รายละเอียดของพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏบิัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเร่ือง
การบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนเปน็การสนองนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ข้อ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชมุเตรียมความพร้อมเพื่อ
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ซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาและยกระดบัศักยภาพวัยแรงงาน 
   (2.1) แนวทางการพฒันา  2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความ
เข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
    (2.2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชพีสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตรของโครงสร้าง
อาชีพและตามความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
   (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท ผูป้ฏิบัตงิานดา้นพสัดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเร่ืองการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตร ี
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองนโยบายและจุดเนน้ 
ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัด
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 1.3 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 
    1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป (4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย ์
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
  3) กิจกรรม 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  เป้าหมายรวม (3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  (6) ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ และจัดหรือ
สนับสนนุให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติ รวม
ไปถึงการพฒันาผู้ที่มโีอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  เป้าหมายรวม : 6 มีระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ ทันสมยั โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
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  เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา : 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค       
ลดความเหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชน และภาคเอกชน เข้าถึงข้อมูลสามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของรัฐได้อย่างโปร่งใส 
            1.5 แผนระดับที่ 3  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.5.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก   
   1.5.1.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพฒันาครู 
   1.5.1.2 ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในการบรหารจัดการภาครัฐ 
  1.5.2 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  1.5.3 นโยบายและจุดเน้น ศธ ปี 2564 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  1.5.4 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563-2565  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยจะมผีลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแตว่ันทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และบังคบัใช้ในวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น  โดยที่พระราชบัญญัติฉบบัดังกลา่วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัตงิานที่เปน็มาตรฐานเดียวกนั โดยการก าหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เปน็หลักปฏิบตัิ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีสุ่ด 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปดิโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเปน็ส าคัญ ซึง่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และ
มีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสรมิให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการ
หนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจรติและประพฤติมชิอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืนๆ เชน่     
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป   จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร โดยลดการเผชิญหน้าระหวา่งผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด  โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกนัเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
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สินค้าและบริการ โดยการพฒันาระบบ e-GP นี้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสนิค้า (Products Catalog) เพื่อรองรับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผา่นการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้
สอดคล้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิจารณาประเภทของสนิค้าและบรกิาร แทนการพิจารณา
วงเงิน ด้วยการก าหนดให้มีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) ส าหรับการจัดซื้อจัดจา้งสนิค้าและบริการที่มี
ความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสงู และวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและ
บริการที่ไม่มีความซบัซ้อน มมีาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้าทั่วไป ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP จะชว่ยสร้าง
มาตรฐานสากล และเปน็ที่ยอมรับให้กับระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  แม้ว่าจะน าระบบการจัดซื้อจัดจา้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เปน็เครื่องมือในการท างาน แต่กระบวนการ 
และขั้นตอนการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐยังจ าเปน็ต้องมีผู้เก่ียวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสัง่จ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหนา้ที่ คณะกรรมการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น เปน็ผู้ด าเนินการเช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิัติงาน ถือเป็นบุคคลที่จะเปน็ผู้ขบัเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัตทิี่เก่ียวข้อง หากบุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง ย่อมจะส่งผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง และการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
นั้นๆ จนต้องเกิดปัญหาอุปสรรค รวมถึงอาจจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วย 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์ เขต 3 เห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบญัญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพสัดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเร่ืองการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบตัิ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคบั หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง เพื่อจะไดน้ าไปปรับใช้ภายใน
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ ตลอดจนเปน็การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองนโยบายและจุดเนน้ของกระทรวง ศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุระดับโรงเรียน และผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี สนองนโยบายการกระจายอ านาจของกระทรวงศกึษาธิการ สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มคีุณภาพ ได้อย่างอิสระและมปีระสิทธิภาพ  
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  2.2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผูม้ีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการจดัหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) 
  2.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปญัหา 
อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน 
  หัวข้อการพัฒนา 
   1. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2. แนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
   3. การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) 
   4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุระดับโรงเรียน 
 2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.3.1 ผลผลิต (Output) 
   ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่เจ้าหนา้ที่พัสดแุละผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม ร้อยละ 100  เข้าใจการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  2.3.2 ผลลัพธ์ Outcome) 
   ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่เจ้าหนา้ที่พัสดแุละผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ได้ถูกต้อง ทันเวลา   
  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   2.3.3.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัตงิานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  ได้ถูกต้อง  
   2.3.3.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ100 ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทนุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถปฏิบัติงานการจัดซือ้จัดจ้างในระบบ e-GP  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ถูกต้อง  ทันเวลา ปราศจากข้อร้องเรียน 
  2.3.4  ผลที่คาดว่าจะได้รบั ครูผู้ปฏิบัติหนา้ที่เจ้าหนา้ที่พัสดแุละผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจ และ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา ปราศจากข้อร้องเรียน 
 2.4 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน    
233 คน และครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดา้นพสัดุ ผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง จ านวน    
233 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  466  คน 
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 2.5 ระยะเวลาการพัฒนา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วันเริ่มกิจกรรม วันที่  1-30  พฤศจิกายน 2563 
 2.6 งบประมาณ 
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกลุ่มเป้าหมาย 466 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ       = 23,300.-บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวันกลุ่มเป้าหมาย 466 คนๆ ละ 80 บาท       = 37,280.-บาท 
  3. ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 234 ชุดๆ ละ 150 บาท        = 35,100.-บาท 
                 รวมงบประมาณ       = 95,680.-บาท 
 
 แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   95,680 .-บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ   
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่
2/2564 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่
4/2564 

1. จัดท าเอกสารระเบียบ กฎหมายทาง
การเงินและพัสดุเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษา
และปฏิบตั ิ

35,100        -      -       - 35,100 

2. อบรมผู้บริหารและครูพัสดุ วนัที่  
24-25  พฤศจิกายน 2563  สถานที่
หอประชุมปราสาททอง โรงเรียนปราสาท 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

60,680       -      -     - 60,680 

รวมเงิน 95,680    95,680 

 การติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ
อบรม  
 2. ประเมินผลการใช้จา่ยงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเปา้หมายและมาตรการรัฐ  
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โครงการ   การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร 
             ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ นายพชิิต  หอมนวล   1. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
          2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวสุวรรณน์ี  สวยรูป  โทรศัพท์ 044-552351 

โทรศัพท์ 0884732654    E-mail  suayroop.menee31@gmail.com 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเปน็คนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21     

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
        (1.1) เป้าหมายที่ 1.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนาคนในทุกมติิและในไทยทุกช่วงวัยให้เป็น
คนเก่ง คนดี และมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษ ที่ 21 
      (2.1) แนวทางการพัฒนา  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏบิัติ 
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้     
ต่อยอดในการประกอบอาชีพไดจ้ริง 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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        (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาคนในทุกมิต ิ และในทุก   
ช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิต และมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกเพื่อส่วนรวม สานต่อพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง    
   3) กิจกรรมจัดกิจกรรม เก่ียวเนื่องกับการขับเคลื่อนพลงัจิตอาสาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง    
ทั้งหน่วยงาน 
   4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนทีส่มบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต                
   2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มทีัศนคติและ พฤตกิรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทันสถานการณ์       
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต 
ที่พอเพียง และมีความเปน็ไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์   
        (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม      
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม   
        (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านยิมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย     
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า  
   (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   วัตถุประสงค์            
   1.1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข   
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   1.2 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบนัชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1.การเสริมสร้างความมัน่คงของ
มนุษย ์
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
  4) ตัวชี้วัด  
   4.1 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนบัสนนุงานด้านความมัน่คง 
  5) กลยุทธ์ส่งเสริมให้คนไทยมคีวามสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จงัหวัด ภาค 
และประเทศชาติให้เป็นเครือข่ายสนับสนนุงานดา้นความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1  ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  1.6.2  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จุดเนน้ที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                     1.6.3  แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
   1.6.4  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.6.5  นโยบาย สพฐ. ปี 2564-2565  ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ไดด้ี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มีการพัฒนาตนเองทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  1.6.6  มาตรฐานส านักงานเขตฯ ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 3  
การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพฒันาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.6.7  แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปี 2563-2565  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
    ทรัพยากรมนุษย์เปน็ปัจจยัขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิตไิปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญัญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหนา้ ดังนั้น           
จึงจ าเปน็ต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนา และยกระดบัคนในทุกมติิ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา       
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมสีุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอาร ี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่ 21    
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 และอนุรักษ์ภาษาทอ้งถ่ิน  มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย สามารถได้รบัการพัฒนา
และยกระดับได้เต็มศักยภาพ และเหมาะสม ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
จึงได้ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปญัหาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนั และการเสริมสร้าง
และยกระดับการพฒันาที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทนุมนษุย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดี
อยู่ใน ‘วิถ’ี การด าเนนิชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสรา้งสังคมที่นา่อยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม     
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใ้หม่ การเปลี่ยนบทบาทคร ูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองได้อยา่งต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนษุย์ที่
หลากหลาย ตลอดจนพฒันาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท และการปฏิรูประบบ
เสริมสร้างความรอบรู้และจติส านึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อม
กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัว  
ที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการ
ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพฒันา
คน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่มีความเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปน็เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะดา้นกีฬาสู่ความเปน็เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ และการพฒันา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน  

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง    
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2.2.2 เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 
  2.2.3 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด 
รายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองที่มีความเชื่อมโยงต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า ลูกจ้างชัว่คราวในสงักัดทุกคน 
   1 .ผู้บริหารการศึกษา     จ านวน       4  ราย 
   2. ศึกษานิเทศก์     จ านวน      15  ราย 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน    233  ราย 
   4. ครู         จ านวน  3,105  ราย 
   5. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  จ านวน      50  ราย 
   6. ลูกจ้างประจ า     จ านวน      76  ราย 
   7 .ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน    407  ราย 
                 รวมทั้งสิ้น    3,890  ราย 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนด ี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   2.4.1.2 มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูขึ้น 
   2.4.1.3 มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา และการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและ   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
   2.4.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.4.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 70 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา
ศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2) ร้อยละ 70 ของโครงการมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3) ร้อยละ 70 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รบัไป
พัฒนาการบริหารและจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สงูขึ้น 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนนิการขับเคลื่อน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามโครงการ/กิจกรรม น าความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.5.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศใช้ในการ
ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา 
  2.5.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่รับการพัฒนาศกัยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียนทุกคน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์     
เขต  3 จ านวน 233 โรง  
  2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา จ านวน 3,840 ราย 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 2.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนนิการ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การติดตามประเมินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นไตรมาศ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1.แบบประเมินโครงการ 
       2.แบบสอบถามเพื่อการวิจัย และแบบสมภาษณ ์
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 139,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. กิจกรรมพัฒนาการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผูช้่วย 

- - 25,000 - 25,000 

กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนา้ที่ ทั้ง 4 ดา้น 
   -ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   -ด้านบริหารงานทั่วไป  
   -ด้านบริหารงานบุคคล  
   -ด้านบริหารงานการเงิน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง  

     

วิธีการ 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564 

     

   1.1 ส ารวจข้อมูลข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วยไปยังสถานศึกษา 

     

   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
   1.3 ประชุมวางแผนการการด าเนินการ      
   1.4 จัดท าคู่มือการอบรม      
   1.5 จัดอบรมตามโครงการ      
   1.6 ประเมินผล      
2. กิจกรรมการประเมินการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

- 10,000 - 10,000 20,000 

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการออกประเมิน
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564  จ านวน 
233 โรง 

     

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการออกประเมิน
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564  จ านวน 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

233 โรง 
วิธีการ 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 และ
ไตรมาสที่ 4  
กรกฎาคม – กันยายน 2564 

     

   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมิน 

     

   2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ออกประเมิน 

     

   2.3 ก าหนดปฏิทินการประเมนิ      
   2.4 จัดท าเอกสารการประเมนิ      
   2.5 ด าเนินการประเมินสถานศึกษา 
จ านวน 233 โรง 

     

   2.6 สรุปผลการประเมิน      
   2.7 น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

     

3. กิจกรรมการพัฒนา เสริมสรา้ง สมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 

- - - 35,000 35,000 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 

     

   - จัดประชมุสัมมนาเชิงปฏบิัติการให้
ข้าราชการและบคุลากรทางการศกึษาส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกคนได้รบั  การพฒันา
มาตรฐานวชิาชพี  ระเบยีบกฎหมาย นโยบาย
การบริหารการสรา้งเครือขา่ยการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเปน็ระบบ 

     

กิจกรรมที่ 2   
   - ศึกษาดงูานนอกสถานที่องค์กรที่ประสบ
ผลส าเร็จในดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติภายใต้

 
54,000 

    
54,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระบบและวิธปีฏิบัตงิาน ในหน่วยงาน  
สพป.สระบุรี เขต 1  วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
   - จัดให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริม
การท างานเปน็ทีม 

     

    - ติดตามสอบถามความพึงพอใจและ
ประเมินผลการพฒันาหลังการด าเนิน 

     

วิธีการ 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564 
   3.1 ส ารวจข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   -ต าแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา 
   -ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   -ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
   -ต าแหน่งครู 
   -ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
   -ต าแหน่งลูกจา้งประจ า และต าแหน่ง
ลูกจ้างชัว่คราว 
   3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   3.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
   3.4 จัดท าคู่มือการประชุม 
   3.5 จัดอบรมตามโครงการ 
   3.6 สรุปและประเมินผล 

     

4. กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับข้อมูล  การได้รับรางวัล การ    ยก

- - 
 
 
 
 

- 5,000 5,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

ย่องเชิดชูเกียรติ การอบรมพัฒนา    การ 
ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการยกย่อง ผลงาน
ที่ภาคภูมิใจ 
ขั้นตอน/วิธีการ 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564 
   4.1 ส ารวจข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรายบุคคล  
   4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
   4.3 ประชุมวางแผน ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศ 
   4.4 สรุปและน าข้อมูลใช้ในการพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาและเป็นข้อมูล
ส าหรับรายงานการติดตามตัวชีว้ัดของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวม 54,000 10,000 25,000 50,000 139,000 

 

****************** 
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โครงการ   การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             สู่ความเป็นมืออาชีพ 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ นายพชิิต  หอมนวล   1. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
         2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวสุวรรณน์ี  สวยรูป  โทรศัพท์  044-552351 

โทรศัพท์ 0884732654    E-mail  suayroop.menee31@gmail.com 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์  
   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21     
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนนิจัดกิจกรรม/โครงการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชว่งวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดทีถู่กต้อง มีทักษะที่จ าเปน็
ในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกรรรมนักคิดผู้ประกอบการ  เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่นๆ  โดยมีสัมมาชพีตามความถนดัของตนเอง 
  1.2 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) การพัฒนาการเรียนรู้ 
         (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
        (1.1) เป้าหมายที่  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต        
ในศตวรรษที่ 21    
        (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพฒันาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อยา่งมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการท างาน

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผูม้ีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวจิัยและนักเทคโนโลยีชัน้     
แนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
     (2.1) แนวทางการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 
       (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู ้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิล เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม 
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกเพื่อส่วนรวม สานต่อพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง    
  3) กิจกรรมจัดกิจกรรม เก่ียวเนื่องกับการขับเคลื่อนพลังจติอาสา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง   
ทั้งหน่วยงาน 
  4) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมถึงพร้อมด้วยความพอเพียง       
มีวินัย สุจริต จิตอาสาในสังคมทีเ่ป็นธรรมและไมท่อดทิ้งกัน  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนทีส่มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและ พฤตกิรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทันสถานการณ์      
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถชีีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปน็ไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์   
        (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม   
        (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนคา่นิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย     
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า  
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   (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
   1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ      
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
     วัตถุประสงค์  
    1.1 เพื่อส่งเสริม และรักษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข   
      1.2 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
   2) แผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1. การเสริมสร้างความมัน่คง
ของมนุษย์ 
   3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชวีิต 
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมัน่คง 
   4) ตัวชี้วัด  
    4.1 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
    4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสงัคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมัน่คง 
   5) กลยุทธ์ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสขุ และประเทศมีการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จงัหวัด ภาค 
และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1 นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จุดเนน้ที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                     1.6.2  แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
   1.6.3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.6.4  นโยบาย สพฐ. ปี 2564-2565  ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ไดด้ี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มีการพัฒนาตนเองทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  1.6.5 มาตรฐานส านักงานเขตฯ ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 3  
การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล  ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  1.6.6  แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปี 2563-2565  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีจุดเน้นการด าเนินงาน ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง  
โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบมืออาชีพ ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มผีลงานดีเดน่เป็นทีป่ระจักษ์ให้แก่สาธารณชนทราบ เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ๆ สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตัง้ใจปฏิบัติหนา้ที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคณุภาพ
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่มีผลงานดีเด่น   
เป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ในศตวรรษที่ 21”  
  2.2.3 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้มีเวทีแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงงานภาพความ 
ส าเร็จของ “คนเก่ง คนดี ในศตวรรษที่ 21”  
  2.2.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นต่อยอดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ชนะเลิศการประกวด
รางวัล “คนเก่ง คนดี ในศตวรรษที่ 21” มีความตื่นตัวและพร้อมเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ในระดับภาค และ ระดับชาติต่อไป 
  2.2.5 เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า ลูกจ้างชัว่คราวในสงักัดทุกคน 
   1)  ผู้บริหารการศึกษา     จ านวน        4  ราย 
   2)  ศึกษานิเทศก์     จ านวน      15  ราย 
   3)  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน    233  ราย 
   4)  ครู         จ านวน  3,105  ราย 
   5)  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  จ านวน      50  ราย 
   6)  ลูกจ้างประจ า     จ านวน      76  ราย 
   7)  ลูกจ้างชัว่คราว     จ านวน     407 ราย 
            รวมทั้งสิ้น 3,890 ราย 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   2.4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานดีเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ เข้าร่วมการ
ประกวดรางวลั “คนเก่ง คนดี ในศตวรรษที่ 21”  
   2.4.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลงัใจแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ได้มีเวที
แสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงงานภาพความส าเร็จ 
   2.4.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกยกเชิดชูเกียรติ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัหิน้าที่การบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   2.4.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 500 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2) ร้อยละ 50 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล และได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ     
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัหิน้าที่การบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถิีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลกูจ้างชั่วคราว ทุกคน  
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม– กันยายน 2564 
 2.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การติดตามประเมินผล 
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  2.9.1 วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นไตรมาศ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1.แบบประเมินโครงการ 
       2.แบบสอบถาม และแบบสมภาษณ์ 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุยกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แจ้งประกาศ
ประชาสัมพนัธ์การคัดเลือกผลงานเพื่อ
เข้ารับรางวัลตา่งฯ ของหน่วยงาน และ
ต่างหน่วยงาน  เพื่อส่งผลงานเข้ารับ
การคัดเลือก เพื่อ  รับรางวัลตา่งๆ     
ในระดับหน่วยงาน ระดับจงัหวัด และ
ระดับประเทศ 

- - - 5,000 5,000 

ขั้นตอน/วิธีการ 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 
2564 

     

1. แจ้งประชาสัมพันธป์ระกาศการ
คัดเลือกเพื่อส่งผลงานการเข้ารับรางวัล
ของทุกหน่วยงานที่มีการคัดเลือกฯ ให้
โรงเรียนและเครือข่ายทราบโดยทั่วกัน 

     

2. เครือข่ายสถานศึกษาด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกส่ง สพป.สุรินทร์   
เขต 3 

     

3. สพป.สุรินทร์ เขต 3  ด าเนินการ
จัดส่งผลงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีมีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์การเลือกไปยัง
หน่วยงานที่ประกาศคัดเลือกฯ 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

4. หน่วยงานตา่งๆ ประกาศผลการ
คัดเลือก 

     

6. สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการ  
แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

     

7. จัดส่งโล่รางวัล/เกียรติบัตรให้        
ผู้ที่ได้รับรางวัล 

     

8. จัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติ  และให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้แลกเปลีย่นเรียนรู้แสดงภาพ
ความส าเร็จของงาน 

     

รวม    5,000 5,000 
 

****************** 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ  งานสง่เสริมกิจการนักเรียน  กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ   นางนิตยา  ธรรมนาม     โทรศัพท์  098-8244867 
โทรศัพท์. 044-552349     E-mail : nitthamnam@gmail.com 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง        
ในศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 มีแผนงานโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทีด่ี เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู้ ทักษะ   
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ       
ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจดัการสุขภาวะที่ดไีด้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนบัสนุนให้  ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ
สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี พร้อมก้าวสูส่ากล น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รบัการพัฒนาอย่างสมดลุ      
ทั้งด้านร่างกาย สตปิัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที ่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุก
ระดับ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่น าไปสู่การมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดด้้วยตนเอง พร้อมทั้งสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมให้ผู้เรียน         
มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาพที่เหมาะสม มีรา่งกาย จติใจ ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    (2.1) แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพฒันาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีแผนการด าเนนิการให้บรรลุเปา้หมายรวมทั้งสนับสนนุการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ 
    (3.1) แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ - 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน พัฒนาระบบดูแล และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัย และ    
เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิญัญาให้เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจดัการสุขภาวะของตนเองให้มีสขุภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวติอย่างมีความสุขทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
  3) กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาวะทีด่ี โครงการการจัดอาหารกลางวนัที่มีคุณภาพ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
   4.1 ผู้เรียนระดบัปฐมวยั และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้รบัการพัฒนาดา้นร่างกาย อารมณ ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดบัสูงขึน้ 
   4.2 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีสุขภาวะที่ดี  มีสุขภาพดา้นรา่งกาย 
ด้านจิตใจ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบรูณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านยิมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมสีุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น    ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤตกิรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทันสถานการณ์      
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มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ          
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   (4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (4.3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสงัคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
    (4.3.2) แนวทางการพัฒนาที ่1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9  เสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยการทุจริต  
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชน  
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  4) ตัวชี้วัด  ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพือ่สร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการ
ทุจริต 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.6.3 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 
 
  

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงคป์ระการแรกของเด็กไทย แต่ปัจจบุันสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคล ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนบัวนั
แนวโน้มของปญัหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนัน้ เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมสีุขภาพจิตที่ดี สภาพจิตใจ ที่มีความสดชื่น 
แจ่มใส มีความมั่นคง มปีฏภิาณไหวพริบในการแสดงออกตามสถานการณ์ให้เหมาะสมตามวัย ควบคุมอารมณ์ได ้
สามารถปรบัตัวเข้ากับการเปลีย่นแปลงทางสังคม ตลอดทั้งการได้รับประทานอาหารกลางวนัที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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ส่งผลให้สุขภาพนักเรียนสุขภาพที่ดี เจริญเติบโต   ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสตปิัญญา ความสามารถ เด็กรู้จัก
คิดเป็น ท าเปน็ แก้ปัญหาเปน็ มคีวามสุขและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ด ี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มสีุขภาวะที่ดี และจัดการ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ และน าไปปฏบิตัิเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามยัของ    
เด็กนักเรียนอย่างถูกวิธี 
  2.2.2   เพื่อให้ครูจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2.3 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีสุขภาวะทีด่ีสมบูรณท์ั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคมและสติปัญญา  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  จ านวน  233  คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพนักเรียนทุกด้าน 
   2.4.1.2 นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวยั มีสุขภาพจิตดี สามารถด ารงชวีิต   
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 85  นักเรียนระดับปฐมวัย มีผลการพัฒนาดา้นร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ     
ด้านสงัคม และดา้นสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
    2) ร้อยละ 85 นักเรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน  
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงู ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีสุขภาพกายที่เจริญ เติบโต 
แข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่สดชืน่ แจ่มใส มีความมั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ ที่เหมาะสมตามวัย 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     2.5.1 ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน
อย่างถูกวิธี 

2.5.2  ครูสามารถจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคณุภาพ 



134 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

     2.5.3 นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีสุขภาวะที่ดสีมบูรณ์ ทั้งดา้นรา่งกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1  ครู สถานศึกษา ในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2  นักเรียนระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน  พฤษภาคม - กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน          
ในโรงเรียน 

     

2. ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนในสงักัด 
   -ค่าพานะ 
   -ค่าเบี้ยเลี้ยง 

   
 

10,000 
2,500 

 
 

15,000 
2,500 

 
 

25,000 
5,000 

3. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน      
รวม   12,500 17,500 30,000 

 
**************************** 
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โครงการ   พัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
              เพ่ือพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางนิชาภัทร  ผะงาตนุัตถ ์   โทรศัพท์   0872598409 
โทรศัพท์.........................................................................  E-mail     nichapat@esdc.go.th 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบนัเป็นยคุที่โลกมีความเจริญก้าวหนา้อย่าง
รวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสงัคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตวั 
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชวีิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจ าเปน็ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรปูแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านตา่งๆ ที่เป็นปัจจัยสนบัสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทางทีส่อดคล้องกับโลก
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนินการโครงการพฒันา ส่งเสรมิ ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู ้
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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          (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปัจจุบนัเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสงัคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตวั 
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะจ าเปน็ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรปูแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านตา่งๆ ที่เป็นปัจจัยสนบัสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทางทีส่อดคล้องกับโลก
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนนิการโครงการพัฒนา ส่งเสริม ผลติสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
    (2.1) แนวทางพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากบัเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยสีนบัสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มพีลวัต มปีฏิสัมพนัธ์ การเชื่อมต่อและ   มีส่วนร่วม 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดีขึ้น  
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปัจจบุันเปน็ยุคที่โลกมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน กระแสการปรบัเปลี่ยนทางสงัคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที ่21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึง
ต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู ้
ความสามารถและทักษะจ าเปน็ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรปูแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทีเ่ป็นปัจจัยสนบัสนุนทีจ่ะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนนิการโครงการพัฒนา ส่งเสริม 
ผลิตสื่อนวตักรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
  เป้าหมายรวม   1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   1) เรื่องและประเด็นการปฏิรปู   
     (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (3.1) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา    
   (5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 (5.1) 
การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสตูรฐาน
สมรรถนะ 
  เป้าหมายรวม : (1) เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน      
มีความเสมอภาคในโอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพฒันาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับความสามารถ
ของคนไทยได้อยา่งยั่งยนื (5) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หา่งไกลและโรงเรยีนขนาดกลางที่ต้องการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนบัสนุนทางวชิาการได้อย่างเพียงพอ 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  - 
  3) กิจกรรม (1) สง่เสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานและตาม
ศักยภาพ  (2) พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการพัฒนาความรู ้
และสมรรถนะดา้นเนื้อหาสาระที่สอนด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน 
ด้านการพฒันาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  (4) จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  
   (1) ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์และดอ้ยโอกาสในระบบการศึกษา ไดร้ับโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามศักยภาพ 
   (2)  ครู มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   (3) ครู มีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   (4) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก ากับดแูล และอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถน าไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   (5) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   (6) ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนกัรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนรู ้
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 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  เป้าหมายรวม :  1) คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ ์  2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
และความยากจนลดลง 
   ยุทธศาสตร์ :  ที่ 1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   เป้าหมาย :  ที่ 2  คนไทยสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้และความสามารถเพิ่มข้ึน    
   เป้าหมาย :  ที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ  
เรียนรู้ด้วยตนเองและต่อเนื่อง 
   แนวทางการพัฒนา : ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า (1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2) 
พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ มีความคิดสรา้งสรรค์ มทีักษะการท างานและการ
ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที ่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความ 
สามารถในการเฝา้ระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตวัให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และผูท้ี่
ปฏิบัติงานทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมัน่คงที่ต้องประสานและบูรณาการ
การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
 1.6 แผนระดับที่ 3  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.6.1 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ข้อ 4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  1.6.2  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  ของ สพฐ. 
  1.6.3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.6.4 ความสอดคล้องกับส่วนทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน 
   1.6.1.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  (1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู (2) พฒันา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล   (3) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   1.6.1.1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบนัเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพือ่

เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลีย่นทางสงัคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชวีิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรปู
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ ที่เปน็ปัจจัยสนบัสนุนที่จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และให้
เกิดผลส าเร็จอย่างเปน็รูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21   
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ด าเนินการโครงการพฒันา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาให้มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2.2.2  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มคีวามรู้ ความสามารถในการผลติสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล  
  2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกผลการปฏบิัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 2.3 เป้าหมาย 
   -  ครูผู้สอน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
   2.4.1.2  ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความตอ้งการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2.4.1.3  ครูใช้แพลตฟอร์มดิจิทลัในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
    2.4.1.4  สถานศึกษาได้รบัการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแพลตฟอร์มดิจิทัลทีไ่ด้จัดท าขึ้น 
    2.4.1.5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังสื่อ นวัตกรรม ที่ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น ำผลกำรด ำเนนิงำนกำร
จัดหำ ส่งเสริม สนบัสนุนสื่อนวตักรรม เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลของสถำนศึกษำ และกำรผลิตสื่อ นวัตกรรม
ของครูผู้สอน มำเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป 
   2.4.2.2  สถานศึกษา จัดหา สนับสนุนการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทลั 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
   2.4.2.3 ครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา ด้านการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
       2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการจัดหา ผลิตสื่อ นวตักรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
    3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนทีสู่งขึ้น 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพัฒนา ดา้นการผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
แพลตฟอรม์ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
       2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนำสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมกลุม่
สำระกำรเรียนรู ้
       3)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ทีไ่ดร้ับไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยทีางการศึกษา และน า
แพลตฟอร์มดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2.  ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการได้ 
  3.  ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 233  โรงเรียน 
  2.6.2  ครูผู้สอน 
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  2.6.3  นักเรียน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน – กันยายน 2564  
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  13,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. การประชุมเชิงปฏบิัติการโครงการ
พัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวตักรรม
และแพลตฟอร์มดิจิทัล ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ   
ที่ 21 

  12,000  12,000 

  1.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์      
  1.2  การสร้างคลิปการสอน      
  1.3  การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล / 
แอปพลิเคชัน 

     

2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน 

   1,000 1,000 

3. การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ  (Best Practice) และจัดท า
เป็นคลังสื่อ 

     

รวม   12,000 1,000 13,000 
 

*********************** 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
            ในศตวรรษที ่21 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย        กลุ่ม นิเทศ ติดดาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ   นางสมพร  พรหนองแสน                     โทรศัพท์ 081-5497189 

โทรศัพท์  044-552352                                          E-mail  Kruleksomporn@gmail.com 
ชื่อ – นามสกลุ   นายศิริมงคล  ทนทอง                 โทรศัพท ์

โทรศัพท์  044-552352                                          E-mail  
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ........................................... 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันา
อยา่งสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2) บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  ดัชนีการพฒันามุนษย์ ค่าคะแนน 0.79  
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตช่่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   2.1) แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีพัฒนาการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีทีส่มวัยทุกดา้น โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญดา้นตา่งๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดา้นความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานศึกษา พฒันาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู ้จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้
มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวยัให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวยัและการเตรียมทักษะการอยู่ในสงัคมให้มีพัฒนาการอย่าง
รอบด้าน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย  สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
   2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท  ดัชนีพฒันาการเด็กสมวัย ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  ด้านการศึกษา 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 2.1 : การพัฒนาระบบการดูแล พฒันา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาให้สมกับวัย 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดท าข้อเสนอแผนปฏบิัติการวา่ด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเดก็ 
  3) กิจกรรม   
     3.1) อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การ
ดูแลและพฒันาเด็กเล็ก 
   3.2) ส่งเสริมการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 
   3.3) สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
   4.1) การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับวชิาชีพ 
   4.2) การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนสมบูรณ ์มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ด ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมสีุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มสีุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเปน็ไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที ่1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทักษะ ความรู้  และความ 
สามารถเพิ่มข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า อาท ิ สง่เสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสงัคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
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 1.5 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1)  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จุดเน้นที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  กลยุทธ์ที่ 1.2.7 พัฒนาครู ทุกระดับให้มี
ทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ อาชีพ (Train  The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
  2) นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ด้านที่ 2  ด้านโอกาส  กลยุทธท์ี่ 2.1  สนบัสนนุ
ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  3) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้
ที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษาได้พิจารณา
โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงาน เพื่อสนับสนนุให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนาต่อยอดการด าเนนิกิจกรรมน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธกิาร และพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยให้บรรลุจุดหมายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 อย่างเต็มศักยภาพ โดยการก าหนด
หลักการ คุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะก ากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  สภาวการณ์ในปจัจุบนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรปฐมวยัเป็นการสร้าง ความเข็มแข็งทางวิชาการให้แก่ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูปฐมวัยใน
โรงเรียน ให้มีความรูด้้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลไปยงัการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เข็มแข็งและมีคุณภาพ
ต่อไป 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึง่รวมถึงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา         
มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 สอดคล้องกับนโยบาย ภาพแห่งความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3      
ตามนโยบายข้อ 3 ด้านครู และข้อ 4 ด้านสถานศึกษา ซึ่งเปน็แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานนั้น เพื่อให้เกิดคุณภาพและบรรลุเปา้หมายของทางราชการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
พุทธศักราช 2560 
   2.2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21                           
   2.2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ และประเมินพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  เชิงปริมาณ 
     1) ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  จ านวน 450 คน  
    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้บริหาร ครูผูช้่วย และบุคลากรทางการศึกษาทีส่อนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
     2) ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาทีส่อนระดับปฐมวัย มีความรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการได้ 
     3) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดบัปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ได้รับการพัฒนา จ านวน 450 คน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาทีส่อนระดับปฐมวัย สามารถจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 
     2.4.2.2 ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาทีส่อนระดับปฐมวัย มีความรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
   2.4.2.3 ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดบัปฐมวัย มีความรู้ สามารถสรา้ง
เครื่องมือ และจัดท าเกณฑ์ในการประเมินพัฒนาการ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร ์
เขต 3 มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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    2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามค่าเปา้หมาย
และตัวชี้วดัของโครงการ 
    3) ร้อยละ 50 ของโครงการ มีผลการด าเนนิงานสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท
ย่อยยุทธศาสตร ์
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) สถานศึกษามีหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560      

       2)  ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
                           3) มีผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
     2.5.2 ครูปฐมวัยมีเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับ
ศตวรรษที่ 21 และประเมินพฒันาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา พรอ้มเข้าสู่การเรียนในระดับที่สงูขึ้น  
                   2.5.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนนิการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษา และโรงเรียน ในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มกราคม  - มีนาคม  2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   35,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



147 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1.กิจกรรมที ่1  
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง และการจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย    
  1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
  1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน    
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุง และการจดัท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศกึษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดท า
แผนการจดัประสบการณ์ ตามตารางกิจวัตร
ประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ส าหรับ  
ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ และคณะท างาน 
จ านวน 1 วัน   
- ค่าวสัดุในการด าเนินการ 

 
- 

 
20,000 

 
- 

 
- 

 
20,000 

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครู
ปฐมวัยในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการ  
จัดการศึกษาปฐมวัย 
  3.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด 
ไฮสโคป (High Scope) 
  3.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3.3 STEM ศึกษา 
  3.4 มอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ. 

- - - - - 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน    
ตามโครงการ 

- - - - - 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 
Best Practices ระดับปฐมวัย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

6. สรุป วิเคราะห์ข้อมลู รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

- - - - - 

รวม - 20,000 - 15,000 35,000 

 
************************* 
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โครงการ   ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 
(CEFR) สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ  งานมัธยมศึกษาภาคบงัคับ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์ แก้วสมุทร์  โทรศัพท์  044-552352 
โทรศัพท์ 085-4933079    E-mail piyarat@esdc.go.th 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ข้อ 3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพฒันาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาภาคบังคบัสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล
เพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาศกัยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาภาคบังคบัสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธผิลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี 
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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    (2.1) แนวทางพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
(5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ
การรับรองคุณภาพ และการก ากับคุณภาพการศึกษา และปฏิรปูระบบการสอบทีน่ าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
อังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคบัสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ท าให้ผู้เรียนได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน้ 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  3) กิจกรรม พัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก ากับ
ดูแล อ านวยการ และให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบรายวชิาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
สามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที ่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบรูณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปน็ไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
      (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชว่งวัยมีทักษะความรู้ และความ 
สามารถเพิ่มข้ึน (2.2) เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมสีติปญัญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 3  เด็กร้อยละ 70  มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า   
    - พัฒนาเด็กวัยเรียน/วยัรุ่น ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะการท างานและการใชช้วีิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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 1.5 แผนระดับที่ 3   
  1.5.1 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  1.5.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.5.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.5.4 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ ประเดน็การพิจารณาที ่6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.5.5 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาพฒันาระบบการบริหารและ
จัดการศึกษาในด้านวชิาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพราะการบริหารและจัด
การศึกษาเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ด้านทางมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสถานศึกษาใดมรีะบบการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน  มีความคล่องตัวในการ
บริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชนส์ูงสุดกบัผู้ที่มี
ส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดโครงการประชุม 
สัมมนาพฒันาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)   ขึ้น 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานประกนัในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีประสทิธิภาพตามที่กฏกระทรวง
ก าหนด 
  2.2 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคณุภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบงัคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.3 เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (CEFR)    
 2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  จ านวน 81 โรงเรียน 
   2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  18   คน 
 
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     2.4.1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  สามารถเพิ่มประสิทธภิาพระบบบริหารจัดการในทุก
ระดับ ทุกประเภท ร้อยละ 100 
      2.4.1.2 โรงเรียนมัยมศึกษาภาคบังคับ มีการพฒันาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาใน
ด้านการปฏิรูปการสอบทีน่ าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเปน็ส าหรับศตวรรษที่ 21  ความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
       2.4.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคบั มีความรู้ความเข้าในการเตรียมตัวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบงัคับของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  เป็นเอกภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้รับการยอมรับ
จากผู้รับบริการและสังคมทั่วไป 
   2.4.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคบงัคับมีการพฒันาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ระดับความพงึพอใจในการพฒันาระบบการด าเนนิงานของสถานศึกษามีสอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
        2) ร้อยละของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
      3)  ระดับความพงึพอใจของการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  เฉลี่ย 470 คะแนน 
    2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศกึษา  อันดับที่ 45 
    3) สัดส่วนครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดบัสูงตามมาตรฐานนานาชาติ     
ร้อยละ 50 
    4) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ 20 
    5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 80 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1  ร้อยละ 50  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคบั มกีารพัฒนาศักยภาพในการบริหาร  
จัดการศึกษาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  2.5.2  ร้อยละ 50  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ความพงึพอใจอยู่ในระดับดี 
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  2.5.3  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  ไดร้ับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาในดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
  2.5.4  การพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
    2.5.5  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
      2.5.6  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีความรู้ความเข้าในการเตรียมตัวเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3   จ านวน  81  โรงเรียน 
  2.6.2 ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ชุมชน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 9-10  ตุลาคม  2563 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. ประชุมประธานกรรมการโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบงัคับ ประจ าอ าเภอ 
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
โครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

     

2.  จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR) วันที่ 
9-10 ต.ค. 2563  ณ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช  จ.อุบลราชธาน ี

90,000    90,000 

3.  นิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมนิผล 
และรายงาน 
 (ยังไมไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ) 

     

รวม 90,000    90,000 
 

**************************** 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
*********************** 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางอานนัทป์ภา   ฉลาดเอ้ือ     โทรศัพท์  097-1600946   
โทรสาร 044-552531         E-mail : Ananphapa41@gmail.com  
 

  
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1)  ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์   
    (1) เป้าหมาย   คนไทยเปน็คนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวีถีชีวิตในศตวรรษที่  21    
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
       3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ                   
    1. หลักสูตรเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ การพัฒนาผู้เรียนจะไปใน
ทิศทางใดย่อมข้ึนอยู่กับหลักสูตร หลักสูตรมีสมรรถนะเป็นเปา้หมายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ตามจุดหมายของหลักสูตร คือการส่งเสริมพัฒนาอย่างสมดลุ ทัง้ด้านรา่งกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่
มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  
    2. มีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลากหลาย 
    3. มีรูปแบบการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21   
    4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผา่นแพลตฟอร์มและชุมชนการ
เรียนรู ้
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
                     1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
                      (1) เป้าหมาย ระดบัประเดน็ของแผนแม่บท 
    (1.1) เป้าหมายที ่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มทีักษะที่จ าเปน็
ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิลเพิ่มข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

mailto:Ananphapa41@gmail.com
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     1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2) คนทุกช่วงวัยมทีักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคณุภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3) สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
       4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อสารเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาขนสามารถเข้าถึงไดโ้ดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพ 
            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
                           (2.1) แนวทางการพฒันา (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ ตั้งแตป่ฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปน็หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน า ทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปทีีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรงุหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏริูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝมีือแรงงานและมาตรฐานอาชพี โดยเนน้การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี และการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยเนน้การเรียนรู้ที่ผกูกับงานเพื่อวางรากฐาน
ให้มีสถาบันอุดมศึกษาทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคน
ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้าง
ธุรกิจใหม่ที่มี  ใช้เทคโนโลยี นวตักรรรม  และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้  รวมถึงมีนักวจิัยและนวตักรที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถสง่เสริมสนับสนนุการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นอย่างด ี
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
       (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริม และ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น    
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านที ่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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      2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
                      2.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมนิเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     3)  กิจกรรม 
           3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษาปีที ่1-3 ให้มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
        3.2 พัฒนาครูในการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้การพฒันาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหา สาระที่สอน  ดา้นศาสตร์การสอน ด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนดา้นการพฒันาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
    3.3 สนบัสนนุชดุการสอน สื่อ ตวัอย่างรายวชิาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม 
       4.4 จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
       5.5 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – 
based curriculum)  
       5.6 การนิเทศติดตามประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ   
   4) เป้าหมายกิจกรรม  
    4.1 มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน (Core Competency) และการปรับหลักสตูรระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
    4.2 มีแนวทางการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    4.3 ผู้เรียน ได้รับการคัดกรองและช่วยเหลือให้มีสมรรถนะด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
    4.4 ครู มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
    4.5 ครู มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได ้
    4.6 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล และอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
    4.7 ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรรมให้ผู้เรียน 
    4.8  จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผา่นการ      
คัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพื่อน าไปใช้และเรียนรู้เพือ่พัฒนาขึ้นเองได้ 
    4.9 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึน้เอง สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    4.10 ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์การเรียนรู้ 
    4.11 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....... ซึ่งก าหนดความชัดเจนเก่ียวกับ
สมรรถนะหลักที่คาดหวังในแตล่ะระดับการศึกษาของผู้เรียน การก าหนดโครงสรา้งเวลาเรียนพื้นฐาน เวลาเรียน
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เพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสนิผลการเรียน รายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3      
เป็นระบบ ผา่น/ต้องปรับปรุง 
  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต    
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคณุลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ท่าทันสถานการณ์  มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถชีีวิตที่
พอเพียง  และมีความเปน็ไทย     
   3) ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ เป้าหมายรวมที่   2 คนไทยในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและเพิ่มข้ึน 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  2 พฒันาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า  พฒันาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสรา้งสรรค์ 
มีทักษะการท างาน 
 

 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษานบัเปน็ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการกันอยา่งจริงจังใน
ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่สง่ผลโดยตรงตอ่ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ หลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเอกสาร 
ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิและกลุ่มบคุคลที่เก่ียวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาด้อย
คุณภาพทั้งทางดา้นผลสัมฤทธิท์างการเรียน พฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการน า
ความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหมายถึงการขาด “ความสามารถ
เชิงสมรรถนะ” นั่นเอง “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะตา่งๆ ในการท างาน การใช้ชีวิต และการแก้ปญัหา ศาสตราจารย์ เดวิด แมคเคล์ลแลนด์ (David 
McClelland) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด พบวา่สมรรถนะเปน็คุณสมบัตทิี่สามารถท านายความส าเร็จในการท างานได้
ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็น
ความสามารถในระดับใช้การไดใ้นชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญและ
ประโยชน์ต่อชีวติ การศึกษาจึงต้องท าหนา้ที่พฒันาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความ    

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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จ าเป็นทีผู่้เรียนทุกคนจะต้องมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 - ม.6) ประเด็นนี ้จึงเปน็ค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้
เป็นอันดับแรก หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หลักสูตรก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 5 ประการ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาความสามารถที่จ าเปน็ของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจบุันและอนาคต ได้แก่ 
  1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 
   2. สมรรถนะการสื่อสาร 
   3. สมรรถนะการรวมพลงัท างานเป็นทีม 
   4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ 
   5. สมรรถนะการเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
    สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน จะได้รับการพัฒนาผา่นขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area)  5 ด้าน เพือ่
บูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่างๆ ได้แก่ 
    1. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต 
    2. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวฒันธรรม 
    3. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ 
    4. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
   5. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเปน็มนุษย์ 
   ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้  ถูกออกแบบและพฒันาบนรากฐานสุขภาวะ  (Well being 
Foundation) 4 ด้าน  ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สิง่แวดล้อม และกลไกการบริหาร
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา ได้แก ่
               1. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต 
               2. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์ 
               3. รากฐานด้านคุณธรมและจริยธรรม 
   การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานส าคัญผ่านขอบข่ายการเรียนรู้  เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ส าคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่
                     1. การเป็นผู้เรียนรู ้
                    2. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
                    3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.2 วัตถุประสงค ์
    2.2.1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับส านักงานเขตพื้นฐานการศึกษา   
    2.2.2  เพื่อจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
    2.2.3. เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
    2.2.4  เพื่อพัฒนารูปแบบการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
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   2.3  เป้าหมาย 
                    เชิงปริมาณ   
        2.3.1   ศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน 
        2.3.2   ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  233  คน 
        2.3.3   รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูในสังกัด   จ านวน 3,200  คน  
     2.3.4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้ 
ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพฒันาเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา 
    2.3.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นฐาน
สมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233  โรงเรียน น าไปพฒันาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบสาระ
ท้องถิ่น  
     2.3.6  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่าง 10 รูปแบบ เพือ่ให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการและ
ความเหมาะสมของบริบทพื้นทีข่องสถานศึกษา 
    2.3.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
    เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีวนิัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิตตาม
ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

    เป้าหมาย  
      1. คนไทยได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึน้ 
         ตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 
                      2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มทีักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธผิลเพิม่ขึ้น   มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         ตัวชี้วัด   
                     1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดบัสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
                     2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      2.4.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพฒันาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
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      2.4.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นฐาน
สมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233  โรงเรียน น าไปพฒันาเป็นหลักสตูรสถานศึกษา ตามกรอบสาระ
ท้องถิ่น  
     2.4.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่าง 10 รูปแบบ เพื่อให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของบริบทพืน้ที่ของสถานศึกษา  
      2.4.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีวนิัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิตตาม
ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
     2) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    2.4.3  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100  ของโรงเรียนในสังกัด มีหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ 
       2) ร้อยละ 50  ของบุคลากรในสังกัด  มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ได้ตามที่สมรรถะในศตวรรษที่ 21  
     2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัดได้น าหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในตามหลักสูตรและต่อเนื่อง  
     2) นักเรียน บุคลากรในสังกัด ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนในสังกัดสามารถสรา้งหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะเชิงพื้นที่ของตนเองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในชุมชนเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียนและสรา้งอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวอนาคต 
    2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.6.1  นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3    
  2.6.2  ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3     

 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 พ.ย. 2563  -  30  ก.ย. 2564    
  2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ     15,000     บาท 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมคณะท างานจัดท ากรอบ
หลักสูตรของผู้เรียนและการปรบั
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

     

2. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 สู่การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับสถานศึกษาส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษา 

     

3. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

     

4. อบรมเชิงปฏบิัติการครู 
   -การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
   -การวัดประเมินผล  
   - การสร้างและใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
   -การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
    -พัฒนาครูผู้สอนให้เป็น Coach 

 15,000    

5. อบรมพัฒนาผูบ้ริหารและ
ศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการนิเทศ
ภายใน 

     

6. จัดท าคลังสื่อ รูปแบบ กลยทุธ์การ
เรียนการสอนในระบบออนไลน ์

     

7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม       
8. ประเมินการใช้หลักสูตร       

รวม  15,000    
 

************************* 
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โครงการ  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
************************* 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางอานนัทป์ภา   ฉลาดเอ้ือ     โทรศัพท์  097-1600946   
โทรสาร 044-552531         E-mail : Ananphapa41@gmail.com  
 

 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์   
     (1) เป้าหมาย  คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ในวาระก่อนการก้าวเข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศสมาชิกทัง้         
10 ประเทศ แต่ละประเทศสมาชิกต้องเร่งด าเนนิการเตรียมความพร้อมให้พลเมืองของตนมีสมรรถนะที่จะด ารงชีวติ 
ประกอบอาชีพและแข่งขันได้ในเวทีโลก ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพลเมืองโดยผ่านการจัดการศึกษา 
เฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานนัน้  ได้เห็นความจ าเปน็ตอ้งมีการปรับทั้งเปา้หมายและกระบวนการในการเตรียม
เยาวชน โดยในมิติของเป้าหมาย นอกจากการพัฒนาผู้เรียนที่มุง่ให้เกิดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแล้ว ยังมุง่เตรียมเยาวชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความถนัด และศักยภาพของตนเอง สามารถมองเห็นภาพ
อนาคตเกี่ยวอาชีพของตนเองได ้ โดยผู้เรียนควรได้รบัการจัดเตรียมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อระดับมหาวิทยาลยั ในมิติของกระบวนการเตรียมเยาวชน หลักสูตรและแนวการจัดการเรียน
การสอน ควรเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ในวชิาชีพตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ฝึกทักษะและเตรียม
คุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจก าหนดทิศทางอนาคตเกี่ยวกับอาชีพไดส้อดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเอง สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
       1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
   (1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  คนไทยทุกชว่งวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21     
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ค านึงถึงศักยภาพ
และบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดบัองค์ความรู้ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดลุทั้งดา้นร่างกาย สตปิัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูท้ี่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่เปา้หมายของการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากรไทยให้แข่งขันได้ในระดบัสากล 
                       (2) แผนย่อยของแผนแม่บท  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น    
    (2.1) แนวทางการพัฒนา  4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชพีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเปน็นักคิด นักนวัตกร และการเปน็ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตทีส่ามารถอยู่ร่วม
และท างานภายใต้สงัคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย  การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า เป็นการ
จัดท าหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ที่จะท า
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานแต่ละระดับชั้น เห็นคุณค่าของการท างาน เห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพ      
มีเจตคต ิ ทักษะพื้นฐาน ทักษะเทคโนโลยี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความคิดสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
อาชีพด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริหารจัดการ บริการ ความคิดสร้างสรรค์ และเฉพาะทาง รวมทั้งรู้ช่องทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า เป็นการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมที่วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห ์รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธผิลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ข้อ 5 การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   เป้าหมายรวม 1  การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
  3) กิจกรรม 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  เป้าหมายรวมที่ 4  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนบัสนุนที่
เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาทุกระดบั ตามปรัชญาและเปา้หมายของสถานศึกษา และ      
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability)  บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 1.4 แผนระดบัที่ 3  
  1.4.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
  1.4.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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   2.1  หลักการและเหตุผล 
  ระบบการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ได้ระบุระดบัการศึกษาตามอายุของเด็กนักเรียน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้ก าหนดการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็ก
ซึ่งมีอายุย่าง 7 ป ี  เข้าเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในชัน้ประถมปีที่ 1   เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  (มีอายุ 15 ปีเต็ม หรือย่างเข้า 16 ปี)  เด็กสามารถเข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  จนจบชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (อายุ 18 ปีเต็ม) และเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา จบแลว้ 
จึงเร่ิมต้นสู่การมีอาชีพ ในความเป็นจริงผู้เรียนมีความแตกต่างในศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ จึงท าให้
ผู้เรียนบางส่วนประสบความส าเร็จในการเรียนตามระบบการจัดการศึกษาสายตรงมุง่สู่มหาวทิยาลัย แต่กลับพบวา่ มี
ผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถเรียนได้ตามระบบ ส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนนักเรียนออกกลางคันในแต่ละระดับเพิ่มมาก
ขึ้นแต่ละป ี (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2554) หากพิจารณาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  พบว่า ยังขาดการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพที่เปน็รากฐานส าคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ    
เจตคติส าหรับการท างานและอาชีพ จงึมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรโดยเร่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชีพให้นักเรียนและจดัการศึกษาให้นักเรียนสามารถค้นหาและค้นพบความถนัดของตนเอง รวมทั้งการมี
พื้นฐานการอาชีพ     
  โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า เปน็การจัดท าหลกัสูตรเพิ่มเติม เป็นการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตล่ะระดบัชัน้
เห็นคุณค่าของการท างาน เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ มีเจตคติ ทักษะพื้นฐาน ทักษะเทคโนโลย ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และความคิดสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาชีพดา้นเกษตร อุตสาหกรรม บริหาร
จัดการ บริการ ความคิดสร้างสรรค์ และเฉพาะทาง รวมทั้งรู้ช่องทางการประกอบอาชพีในอนาคต การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า เปน็การจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมที่วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรบัตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธผิล  ตลอดชีวติดีขึ้น * 
 2.2 วัตถุประสงค ์
    2.2.1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมด้านอาชีพ   
    2.2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้านอาชพี           
     2.2.3 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการสื่อสาร และการท างาน
เป็นทีม 
   2.3  เป้าหมาย แผนย่อย  
    2.3.1  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัด พัฒนาหลักสูตร  1 โรงเรียน 1 หลักสูตร  1 อาชีพ               
    2.3.2  ทุกโรงเรียนมีรูปแบบแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านอาชีพ 
     2.3.3  นักเรียนทุกคนในสังกัดมทีักษะพื้นฐานในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการ
สื่อสาร และการท างานเปน็ทีม 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

     1) ได้หลักสูตรเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อการมีงานท า โรงเรียนละ 1 หลักสูตร 
    2) ได้รูปแบบแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านอาชีพ 
    3) นักเรียนทุกคนในสังกัดมทีักษะพื้นฐานในการจัดการ การสบืค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการ
สื่อสาร การท างานเป็นทีม และทักษะอาชีพที่สนใจ 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการสื่อสาร     
การท างานเปน็ทีม และทักษะอาชีพทีส่นใจ เพื่อสร้างรายได้ ในการดูแลตนเองและครอบครัว 

     2.4.3  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     2.4.3.1 เชิงปริมาณ 

      1) ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 หลักสูตร       
1 อาชีพ  
       2) นักเรียนทุกคนมีทักษะดา้นอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ ในแต่ละระดับช่วงชั้น  
     2.4.3.2  เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการสื่อสาร 
การท างานเปน็ทีม และทักษะอาชีพทีส่นใจ เพื่อสร้างรายได้ ในการดูแลตนเองและครอบครัว 
    2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
    2.5.1  โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ และสถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน   
  2.5.2  นักเรียนมีทักษะอาชีพและสามารถต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อพัฒนารายได้ 
    2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.6.1 โรงเรียน  ครู  นักเรียน    
   2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มกราคม  – มิถุนายน 2564  
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   10,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ  
การจัดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มอาชีพและ
การมีงานท า 

     

2. วางแผนการผลิตเอกสารหลกัสูตร
ด้านอาชีพและการมีรายไดโ้ดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับ
รอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตฯ 

     

4. ประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันา
ผู้บริหารและครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
อื่นๆ เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นด้าน
อาชีพ (1 โรงเรียน     1 อาชพี) 

 10,000    

5. นิเทศ ติดตาม การด าเนนิงาน      
6. ประกวด Best  หลักสูตรท้องถิ่น      
7. ประเมินผลสรปุผลและรายงาน
การด าเนินงาน 

     

รวม  10,000   10,000 
 

************************** 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ 
     และเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย  
     คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ)  
     ที่สอดคล้องการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ งานบริหารการนิเทศการศึกษา  กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายบุญเจริญ  บุญเชิด  โทรศัพท์  081-7250533 
โทรศัพท์ 081-7250533    E-mail : booncharoen.go.th 
 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  
    1) คนไทยเปน็คนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต (2.2) ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในทุกมิติ ทีส่่งเสรมิให้
นักเรียนในระดับปฐมวัย และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีทักษะความสามารถในการอ่านออก เขียนได ้
การจับใจความ การอ่านคิดวเิคราะห์รอบรู้ในความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามเอกลักษณ์ และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักและเรียนรู้ภาษาไทยที่เปน็ภาษาของชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การพฒันา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต อยู่ในวิถีการด าเนนิชีวิตและมีจิตส านึกร่วมกันในการสร้างสังคมทีน่า่อยู่ มีค่านิยมความเปน็
ไทย ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเปน็
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีประสทิธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
       พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน ท าให้คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน สามารถปรบัตัวในการแก้ปัญหา สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสทิธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน  อันดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
     (2.1) แนวทางพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากบัเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยสีนบัสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ ในการพัฒนาเนื้อหา และทักษะแบบใหม ่
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต  มปีฏิสัมพนัธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ เสริมทักษะการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  ท าให้นักเรียน
ในสังกัดได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิตที่ดีขึ้น  สัดสว่นครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50  อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA  ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20  
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  ด้านการศึกษา 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป เร่ืองที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   2.1 ศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการผลการประเมนิ
ด้าน RT ด้าน NT และการประเมินคุณภาพระดบัชาติขั้นพืน้ฐานการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.2 การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
   2.3 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
   2.4 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      2.5 การนิเทศติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษา การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ การพัฒนา
เทคนิคและนวัตกรรมการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 
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      2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
      2.7 การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการ
รายงาน รวมทั้งพฒันาการวิจัยและน าผลของการวิจัยและพฒันาไปใช้ 
  3) กิจกรรม การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การสร้างความตกลงความร่วมมือระหว่าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การเชื่อมต่อผู้ปกครองนักเรียน 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  (4) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ประสทิธภิาพ         
มีธรรมาภิบาล โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนา การจดัการศึกษาทุกระดับตามปรชัญา และเปา้หมายของ
สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountatility) บนพื้นฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่คั่งและยั่งยนื เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ดว้ยการ
พัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมคีุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง        
และยั่งยนื 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (3.2) แนวทางการพัฒนา-     
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ - 
 1.6 แผนระดับที่ 3  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
    1.6.3 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จุดเนน้ที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  กลยุทธ์ที่ 1.2.7 พัฒนาครูทุกระดบัให้มี
ทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train  The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
  1.6.4 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ กลยุทธท์ี่ 3.1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู ้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ าเปน็ของโลกในศตวรรษที่ 21  อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบนัหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
   แนวทางหลักในการผลักดนัการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาต ิ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง  และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลติและบริการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบของระบบการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็งและต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากบัการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพฒันานวัตกรรม โดยต้องก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับ
สาขาเปา้หมาย หรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่ส าคัญๆ ซึง่เป็นความต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชน
จะต้องเป็นผู้มสี่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอน ตัง้แต่กระบวนการ วิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนา
ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนนุด้านเงินทนุเพื่อการวิจัยองค์ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิดและทรัพยากรอื่นๆ ที่จ าเป็น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมในการ
ตอบโจทย์การพฒันาที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสรา้ง
สังคมคุณภาพการพฒันา และยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานที่มอียู่ ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกา้ว
กระโดด โดยเฉพาะอย่างยิง่การเร่งสร้างและพฒันาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนทีไ่ดม้าตรฐาน และในแขนง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสรา้งนวตักรรมของประเทศในอนาคต 
เช่น สาขาวิทยาการรับรู ้ ชีววิทยาเชิงสงัเคราะห์เซลล์ต้นก าเนิด เป็นต้น การน าหรือปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง สอดคล้องกับพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพืน้ฐานดา้น
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยดี้านวศิวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศลิปะ และด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้ง
สนับสนนุให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชนท์างสังคม การดูแลสุขภาพการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต  
ประกอบกับสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ที่มุง่การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้า
สู่ตลาดงาน 
    ความจ าเปน็เร่งด่วนของประเทศไทยในภาวะปัจจุบนั คือ การสร้างความมัน่คงของชาติ ทั้งนี ้
สังคมไทยพงึตระหนักว่า “ความมั่นคงของชาต”ิ มีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าความมัน่คงของชาติที่ให้ความส าคัญดา้น
การทหาร และความมัน่คงของชาติยังมีขอบเขตครอบคลุมไปถงึความมั่นคงของประชาชน และความมั่นคงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองด้วย ด้วยเหตุที่สังคมไทย ประชาชนมวีิถีชีวิตและวฒันธรรมแตกต่างกัน ดังนั้น จงึต้องมีการ
เสริมสร้างให้สังคมไทยอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข มีความรัก ความสามัคคีภายในชาตบินพื้นฐานของการยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นหัวใจของความมั่นคงของชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทาง “ภาษา” ซึ่งมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาตไิด้อย่างยั่งยืน และมปีระสทิธิภาพ เนื่องด้วยภาษา
เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี ภาษาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติ รวมทั้งแสดงความเป็นมนุษย์ 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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นอกจากนี้ภาษาเป็นสื่อในการตดิต่อเชื่อมโยงระบบความสัมพนัธ์ในสังคมโลก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นสื่อในการประสานผลประโยชน์ แก้ไขความไม่เข้าใจของคนในชุมชน และเป็นรากฐานส าคัญของ
การเรียนรู้ของมนุษย์ด้วย เปน็เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัง้ที่เป็นบุคคล 
ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
เศรษฐกิจ (สถาบันภาษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล. 2556 : 10)   
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความ สามารถใน
การจัดกิจกรรมด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตาม
แนวทาง PISA  และเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาและจัดการเรียนรู้ได้ 
  2.2.2 เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 
  2.2.3 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความสามารถในการนิเทศการสอนภาษาไทย ด้วยเทคนิคการ
นิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 
  2.2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารสถานศึกษา ให้มีนวัตกรรมและเทคนิคการบริหารห้องเรียน
คุณภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2.2.5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50  ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปทีี่ผ่านมา 
  2.5.6 เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มทีักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 (3R 8C)  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 2,514  คน 
  2.3.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 ทุกคน ทุกโรงเรียน 
  2.3.3  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  จ านวน  15  คน 
  2.3.4  ผู้บรหิารสถานศึกษา  จ านวน  233 คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีความรูค้วาม สามารถ 
และเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
   2.4.1.2 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีความสามารถในการ
เรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
      2.4.1.3  ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศการสอนแบบดาวเจ็ดดวง ร้อยละ 100 
      2.4.1.4  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1  คุณภาพของครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
   2.4.2.2  นักเรียนอ่านออก เขียนได้  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้                
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
   2.4.2.3 ศึกษานิเทศก์ มีเทคนิคการนิเทศการศึกษาและใชน้วัตกรรมการนิเทศ ได้คุณภาพ    
ตามเกณฑ์มาตรฐานการนิเทศ ทุกคน 
      2.4.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา มีเทคนิคในการบริหารห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนตามเปา้หมาย 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 2,514  คน  มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอน 
       2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3  ทุกโรงเรียน ทุกคนอ่านออก
เขียนได้  ผลการประเมินการเรียนทั้ง RT, NT และ O-NET  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัชาติ 
    3) ศึกษานิเทศก์ มีงานวิจัยเชิงคณุภาพและมีเทคนิคการนิเทศการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
       4) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 233  คน มีผลการนิเทศภายในการบริหารจัดการห้องเรียน
คุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  ร้อยละของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   มีความสามารถในการสอนภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
       2)  ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทย 
       3)  ร้อยละของศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
    4)  ร้อยละของผู้บริหารสถานศกึษา มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ มีความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 
  2.5.2 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  สูงกวา่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
      2.5.3 ศึกษานิเทศก์ มีเทคนิคความสามารถในการนิเทศการศึกษา และมีผลงานการวิจัยเชงิคุณภาพ 
  2.5.4 ผู้บริหารสถานศึกษา มีศกัยภาพการบริหารจัดการงานวชิาการและห้องเรียนคุณภาพเพื่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ครูผู้สอน ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.6.2 นักเรียน, บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
     2.6.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม  2563 -30 กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. จัดท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ 
ระหว่าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาฯ กับ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 10,000 
 

 - 10,000 

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาครูผู้สอน 
ชั้น ป. 3, ชัน้ ป.6,  ชั้น ป. 1,  ชั้น ม. 3 

- 30,000 
(รองบประมาณ) 

- 30,000 
(รองบประมาณ) 

 

3. กิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู                         
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

90,000      90,000 

 4. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (4 กลุม่สาระ
หลัก) ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ                   
ดาวเจ็ดดวง 

- 10,000 10,000 
(รองบประมาณ) 

- 10,000 

5. พัฒนาการครูผู้สอนการอ่าน                  
จับใจความ การอ่านเชิงวิเคราะห์การ
สอนวรรณคดี วรรณกรรม 

 30,000 
(รองบประมาณ) 

- -  

6. การวิจัยทางการศึกษาวิจยัในชั้นเรียน - - - 10,000 
(รองบประมาณ) 

 

7. กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถ
ด้านวชิาการ 
-โครงการรักษ์ภาษาไทย 
-โครงการวิชาการ 4 กลุ่มสาระหลัก 

 10,000 10,000 
(รองบประมาณ) 

- 10,000 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาทาง
วิชาการ 

- 10,000 
(รองบประมาณ) 

- -  

9. กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน และ
ถอดบทเรียน 

-  -  - 10,000 
(รองบประมาณ) 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

10. การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานเิทศก์ 
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น 

-  -  - 20,000 
(รองบประมาณ) 

 

11. รายงานผลการวิจัยทางการศึกษา 
การเผยแพร่ผลงาน ทางสื่อโทรทัศน์
สิ่งพิมพ์ วารสาร รายการ พุธเชา้                 
ข่าว สพฐ. 

- - 15,000 
(รองบประมาณ) 

-  

รวม 90,000 20,000   110,000 
 

**************************** 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นายอุดม ภาสดา    โทรศัพท์ 086-2654407 
E-mail  pasda.udom@gmail.com 
 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์  
   (1) เป้าหมาย  
    1) คนไทยเปน็คนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนนุต่อการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1) การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา 
    2) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ การพฒันาคนในทุกมิติและในช่วงวยัให้เป็นคนดี 
เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมคีวามพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดา้นและมีสุขภาวะที่ดีในชว่งวัย 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนสิัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
       เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนในช่วงชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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       1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มทีักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น     
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
       2) คนไทยได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพความถนดัและความสามารถของพหุปัญญา 
ดีขึ้น 
      ตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น                        
คิดเป็นสัดสว่น  ร้อยละ 95 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
              1) แผนย่อยการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (2.1) แนวทางพฒันา 
      1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูส้ าหรับศตวรรษที่ 21 
      2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
      4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     (2.3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นั กเรียนชัน้ประถมศึกษา           
ปีที่ 1-3  มีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร เปน็พื้นฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาการทักษะเครื่องมือการเรียนรู้ 
สามารถคิดวิเคราะห์ได้อยา่งกวา้งขวาง พฒันาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาทีส่าม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น  
คนไทยที่มทีักษะสงู เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชพีตามความถนดัของ
ตนเอง 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป เร่ืองที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
   1. การประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อการมีส่วนร่วม 
(Participation) (จ านวน 8 จุด) 
   2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่  1-3  (Action) 
   3. การนิเทศติดตามประเมินผลความรู้ค าศัพท์ และประโยคในการสื่อสาร (Evaluation) 
   4. การสะท้อนผลจากการนิเทศติดตาม (Reflection) 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1 ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่และยัง่ยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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  2) เป้าหมายรวมที่ 1 การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เปน็หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรกุและการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาและเสริมสรา้งในศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 1 คนไทยเปน็ดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต     
ในศตวรรษที่ 21 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน     
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 1  ยุทธศาสตรช์าจิดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที ่1 คนไทยเปน็คนดีคนเก่งมีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  4) ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
  5) กลยุทธ์........................... 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ กลยทุธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทกัษะที่จ าเปน็ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวนิัย มีความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  2) มาตรฐานส านักงานเขตฯ ที ่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1  
การบริหารงานดา้นวิชาการ  ประเด็นการพิจารณาที่ 6  พัฒนาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) มาตรฐานส านักงานเขตฯ ที่ 3 สัมฤทธผิลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2  
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
   การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิง่ส าคัญที่ทุกฝา่ยที่มสี่วนใน
การจัดการศึกษาต้องตระหนัก และด าเนนิการจนบรรลุผลในทีสุ่ด ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาทีต่้องด าเนินการประเมินตนเองต่อเนื่องทุกปี และอยา่ง
น้อยหนึ่งครั้งทุกสามปีโดยหน่วยงานตน้สงักัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบประกนัคุณภาพ

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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ภายนอกเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
พัฒนาทุนมนุษย์ และเป็นเปา้หมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบตัิงาน      
ในหน้าที่ที่รบัผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย 
  2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสงักัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  สถานศึกษา จ านวน 233 โรง มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง 
  2.3.2 สนับสนุนสถานศึกษาแกนน าโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและระดบัการศึกษาปฐมวัย และการจัดการ ศึกษา
พิเศษเรียนรวม 
   2.4.1.2 สถานศึกษาในสงักัดไดร้ับการติดตามพฒันา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหนว่ยงานตน้สังกัด 
      2.4.1.3  สถานศึกษาทุกโรงสามารถประเมนิตนเอง (SAR) และจัดส่งผลการประเมินตนเองให้กับ
ต้นสังกัดได้อย่างครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1  ครูและสถานศึกษาทุกโรงมีมาตรฐานผา่นเกณฑ์ IQA ทุกโรงเรียน คุณภาพของ
ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) สถานศึกษา 233 โรง  ได้รับการติดตามและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
       2)  สถานศึกษาทุกโรงส่งผลการประเมินตนเองต่อต้นสังกัดครบตามก าหนดเวลา 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  ผู้บริหารสถานศึกษา 233 โรง  และครูทุกคนมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
       2)  ครูในสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1  สถานศึกษา 233 โรง มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
และสาธารณชน 
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 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกโรงเรียน 
  2.6.2 ศึกษานิเทศก์  
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม  2563 -30 กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  8,000  บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. การสร้างความเข้าในการประกัน
คุณภาพภายในและการเตรียมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนของสถาน ศกึษาและ
ต้นสังกัด (Participation) (รอ
งบประมาณ) 

      

2. การติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  (Action) 

 8,000   8,000 

3. การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) (Evaluation) (รองบประมาณ) 

     

4. ตรวจสอบและสะท้อนผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(Reflection) (รอ
งบประมาณ) 

     

รวม  8,000   8,000 
 

**************************** 
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โครงการ   การพัฒนาส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ 
     การศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

************************** 
 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  1. นางปัทมา  เขียวเจริญ        2. นางสาวมักราวรรณ์  บญุธรรม  
โทรศัพท์ 084-4175775 , 098-5619983          E-mail : pat.k1975@hotmail.com 
 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชว่งวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ที่สามารถวัดและประเมินผลคณุภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามรถ เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12)  ประเด็น การพฒันาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
     (1.1) เป้าหมายที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที ่
21  โดยออกแบบการเรียนรู้และการวัดประเมินผลทุกระดบัชัน้อย่างเป็นระบบ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 
       1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
     2. เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
     3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
     4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

  

mailto:pat.k1975@hotmail.com


180 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดบัสงูตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาระดับชาติและระบบการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ 
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      1. ปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ โดยวิธีการสุ่มทดสอบในระดับสถานศึกษา และผู้เรียนและ
เป็นการทดสอบที่มุ่งเนน้สมรรถนะเพื่อให้ได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
   2. พัฒนาแบบทดสอบ ให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อยา่งมคีุณภาพ โดยเน้นความสอดคลอ้ง
ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเคร่ืองมือ/ข้อค าถามที่ใช้วัด 
  3) กิจกรรม จัดท าข้อเสนอว่าดว้ยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
   1. การสอบ O-NET  เป็นเครื่องมือติดตามคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้วิธีการสุม่
ผู้สอบ 
   2. แบบทดสอบทีส่ามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อยา่งมีคณุภาพ โดยเนน้ความสอดคล้อง 
(alignment) ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเคร่ืองมือ/ข้อค าถามที่ใช้วัด 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที ่ 2  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษ    
ที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรบัปรุงให้สามารถ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพือ่ใช้ประโยชน์ในการยกระดบัคณุภาพการจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธผิลและมีแนวทาง
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ 
สามารถเพิ่มข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5  แผนระดับที่  3 
  1) นโยบาย สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ด้านที ่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธท์ี่ 3.3  
ปรับหลักสูตรเป็นหลักฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพฒันาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแตล่ะระดบั จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทัง้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกดา้น ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา     
พหุปัญญา พฒันาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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  2) มาตรฐานส านักงานเขตฯ  ด้านที่ 3  ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสตูร 
 
 
 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
    ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปฏิรูประบบการวัดและประเมินเก่ียวกับ
การปรับระบบการทดสอบ และประเมินคุณภาพผู้เรียน ให้มุ่งเน้นที่การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนระหว่างทาง 
(Check  point) ก่อนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนจะต้องน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
แต่ละคนไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มากกว่าการ
น าผลไปใช้ในการตัดสินความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มุ่งเน้นการประเมนิคุณภาพผู้เรียน เพื่อการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้น าไปสู่การปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ าเปน็ตอ้งอาศัยการด าเนินการพฒันา ในกระบวนการตา่งๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการดา้น
หลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผลผู้เรียน โดยมีการด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนทุกคนในสังกัด
อย่างต่อเนื่อง และพฒันาระบบงานทะเบียนวัดผลด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา SchoolMIS ในการลงผลการเรียน
ให้เป็นปัจจุบนั ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
รวมทั้งใช้ผลการเรียนเป็นข้อมูลผลการพื้นฐานในการวางแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
วัดและประเมนิผลผู้เรียนทั้งในระดับชัน้เรียน ระดบัโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ และระดบันานาชาต ิ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา ดา้นเคร่ืองมือ และกระบวนการวัดและประเมินผล ส่งผลให้
สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็งดา้นการวัดและประเมนิผลผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและใชโ้ปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา SchoolMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและประเมิน 
ผลผู้เรียนในระดับชั้นเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  
   2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดสอบทีไ่ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
    2.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือการวัดและประเมินผล    
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   2.4 เพื่อให้สถานศึกษาใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา SchoolMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3 
  2.3.2 นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 สถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน  
233  โรง  สังกัดต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน 7 โรง  และสงักัดการศึกษาพิเศษ  จ านวน  1  โรง  รวม  241  โรง 
   2.4.1.2 นักเรียนทุกคนที่มีสทิธิ์เข้ารับการประเมินผล 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ 
       2.4.2.2 นักเรียนทุกคนได้รบัการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน   
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 

        1)  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
จ านวน 233  โรงเรียน และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 7 โรงเรียน และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน 
1  โรงเรียน  ได้รับการทดสอบและประเมินผล   
      2) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับ
การทดสอบและประเมินผล ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
      - นักเรียนชั้น ป.1  ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน 
      - นักเรียนชั้น ป.3  ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
      - นักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้วยข้อสอบ
ปลายปี  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
      3) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา  SchoolMIS 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความตระหนัก และให้ความส าคัญของระบบการวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการสอบและประเมินผลผู้เรียนที่มปีระสทิธิภาพและได้มาตรฐาน  
    3) ครูผู้สอนน าผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    4) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  ให้ความส าคัญในการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 
SchoolMIS  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูมีตระหนักและเห็นความส าคัญในการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสตูร 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการสอบได้มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ 
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  3) นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินจากเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน  
  4)  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา  SchoolMIS  ในการจัดท าระบบ
ทะเบียนวดัผลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 สถานศึกษา 
  2.6.2 ครูผู้สอน 
  2.6.3 นักเรียน 
  2.6.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1 บริหารจัดสอบและประเมินผลผู้เรียน 
O-NET, NT , RT และข้อสอบปลายป ี

 10,000   10,000 

2. วิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบ      
3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
และ โปรแกรม 

     

SchoolMIS      
4. พัฒนาระบบคลงัสื่อ/คลังข้อสอบเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล      
6. สรุปและรายงานผล      

รวม  10,000   10,000 
 

********************** 

 
 
 
 
 
 



184 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โครงการ   การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือรับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

************************** 
 

งานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางปทัมา  เขียวเจริญ  
โทรศัพท์ 084-4175775             E-mail : pat.k1975@hotmail.com 
 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน                                                      
ศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสงูตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 4.3 ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง            
ในศตวรรษที่ 21 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษ   
ที่ 21  โดยออกแบบการเรียนรู้และการวัดประเมนิผลทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง     
ในศตวรรษที่ 21 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 
     1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
     2. เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
     3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
     4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

  

mailto:pat.k1975@hotmail.com
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    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเปน็ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมปีระสิทธผิลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
      1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ในปี 2561-2565        
เฉลี่ย  470  คะแนน  
      2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประทศด้านการศึกษา อันดับ 45 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาระดับชาติและระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที ่2  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษ    
ที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1  มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล และมีแนวทาง
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล และ 
มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5 แผนระดับที่ 3 
  1) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านที่ 1 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2) นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ  กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล  
และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
          ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ คือ โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (PISA) นี้ จะเปน็ตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศ และใช้เป็นเกณฑ์หนึง่ในการจัดล าดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความน่าลงทนุของประเทศ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2000 (พ.ศ.2543) 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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โครงการดังกล่าวมุง่ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปี โดยการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง 
การประเมินของ (PISA) จะครอบคลุมตามกรอบการประเมินในด้านการเรียนรู้การอ่าน (Reading Literacy) การ
เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในปี 2022 
(พ.ศ. 2565) นี้ วิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
  ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถน าความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมรับ
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ได้อย่างทดัเทียมนานาชาติ จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
ความในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ขึ้นมา 
  2.2 วัตถุประสงค ์
        2.1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
        2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
        2.3 เพื่อฝึกทักษะการท าข้อสอบ PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ให้พร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูวิชาการ ครูผู้สอนวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 81 โรงเรียน 
  2.3.2 นักเรียนที่มีช่วงอายุ 15 ปี ที่จะเข้ารับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 81 โรงเรียน  จ านวน  324  คน 
   2.4.1.2 นักเรียนทุกคนที่มีสทิธิ์เข้ารับการประเมินผล 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามแนวทาง PISA 
       2.4.2.2 นักเรียนทุกคนในการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์  
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
        1) ครูวิชาการ และครูผู้สอนวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนต้น 81 โรงเรียน  จ านวน  324  คน 
     2) นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล 
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   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2022 
     2) นักเรียนมีความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2022  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    2.5.1 สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบงัคับ          
ที่มีมาตรฐานเทียบเทา่นานาชาติ 
   2.5.2 ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเห็นความส าคัญในการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
   2.5.3 ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
  2.5.4 คุณภาพการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์สูงขึ้น 
  2.5.5 นักเรียนมีความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
   2.6.1 สถานศึกษา  2.6.2 ครูผู้สอน 
   2.6.3 นักเรียน    2.6.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมี               
ช่วงอายุ 15 ปี 

     

2. พัฒนาครู และนักเรยีนในการฝกึท า
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร ์

  5,000  5,000 

3. สุ่มประเมินผลนักเรียน PISA 2022      
4. วิเคราะหผ์ลการประเมิน ปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาผู้เรยีนต่อไป 

     

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล      
6. สรุปและรายงานผล      

รวม   5,000  5,000 

 

*************** 
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โครงการ   การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
************************** 

งานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  1. นางปัทมา  เขียวเจริญ            2. นายปิยะราษฎร์   แก้วสมุทร 
โทรศัพท์ 084-4175775  ,  082-5318276             E-mail : pat.k1975@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสงูตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 4.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษ    
ที่ 21  โดยออกแบบการเรียนรู้และการวัดประเมนิผลทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 
         1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
      3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท 
      4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

  

mailto:pat.k1975@hotmail.com
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    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2565 (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษาระดับชาติและระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3) เป้าหมายกิจกรรม 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที ่2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  คนไทยมีการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.5 แผนระดับที่ 3 
  1.5.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  ของ สพฐ. 
  1.5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ.  
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเปน็สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบนันี้ จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้การสอนคณิตศาสตร์
ในระดับประถมศึกษา ยังจะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชน เพื่อให้รับกับการศึกษาในระดบัมัธยมทีสู่งขึ้น
ในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ตลอดจนมีทักษะทีจ่ าเป็นในยุคศตวรรษที ่21  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) และการน าสื่อเทคโนโลยีมาชว่ยในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูท้ี่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน  
   จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (NT/O-NET) ในปีทีผ่่านมา พบวา่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3     
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาต ิ และการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงเห็น

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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ความส าคัญ และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สง่เสริมประสทิธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  
  2.2 วัตถุประสงค ์

         2.2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์
         2.2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) 
         2.2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
         2.2.4 เพื่อให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  จ านวน  233  โรงเรียน 
  2.3.2 นักเรยีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  233   คน 

       2.4.1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    2.4.2.1 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2.4.2.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านคณติศาสตร์ และได้เรียนรู้ผ่านการปฏบิัติจริง (Active  
Learning) 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
        1)  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  233  คน 

                   2) นักเรียนทุกคนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
                     1)  ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
           2) ครูผู้สอนมีนวัตกรรม และวิจัยในชัน้เรียนในการพฒันาคณุภาพผู้เรียน 
              3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึน้   
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.5.1 ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระคณติศาสตร์ในศตวรรษที่21 
          2.5.2 ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีวิจัยในชั้นเรียนอยา่งน้อย                     
ภาคเรียนละ  1  เร่ือง 
          2.5.3 ครูผู้สอนได้รับคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) 
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          2.5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
  2.5.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
     2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
   2.6.1 สถานศึกษา  2.6.2 ครูผู้สอน 
   2.6.3 นักเรียน    2.6.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ.......5,000.........บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. วิเคราะห์ผลการสอบ NT/ O-NET 
เพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

     

2. ส ารวจความต้องการในการพฒันา
ครูผู้สอนคณิต 

     

3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน   
การด าเนินงาน 

     

4. ประชุมคณะกรรมการชมรม
คณิตศาสตร ์

     

5. อบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาการ   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21   

  5,000  5,000 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย   ใช้
กระบวนการ PLC 

     

7. กิจกรรมผลิตสื่อพื้นฐาน
คณิตศาสตร ์

     

8. กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ
ประสบผล 

     

9. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ครูผู้สอนที่ประสบผลส าเร็จวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

10. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจดัการ
เรียนรู ้

     

11. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

รวม   5,000  5,000 
 

*********************** 
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โครงการ   เปิดบ้านวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3   
              ปีการศึกษา 2563 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ.........................................................   กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์แก้วสมุทร์   โทรศัพท์ 085-4933079 
โทรศัพท์...................................................................... E-mail piyarat@esdc.go.th 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเดน็ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคน เชิงคุณภาพ
ในทุกช่วงวัย ตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สงูอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มทีักษะความรู้ เปน็คนดี มีวนิัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวยั มีความรอบรู้ทางการ
เงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนา และปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชวีิตใน
สังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    (3.1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ สขุภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
    (3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (3.3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดับที่ 2) 
  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ ............................................................ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็……………………………………………………………. 
    (1.1) เป้าหมายที…่……………………………………………………………………….. 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท…………………………………………… 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บท............................................................... 
   (1) แนวทางการพัฒนา……………………………………………………………… 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย………………………………………………………… 
   (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท........................................................ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมือ่วันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 1.3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที…่.. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1.3 คนไทยได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์    
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยการบูรณาการนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความส าเร็จของการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เนน้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้สถาน 
ศึกษามีความเป็นเลิศทางวชิาการ และเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมีความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวางแผนการด าเนนิงาน และขบัเคลื่อนงาน
นโยบายดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสงูสุด  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดการและส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเนน้การจัดการ 
ศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และมีความภาคภูมิใจในไทย และ     
มีความประสงค์ และเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเนน้ในการ
พัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมีแนวนโยบายเพื่อกระตุน้และสรา้งความตระหนัก   
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พฒันานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการเปิดบ้านวชิาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น  
นอกจากนี้ ยังเปน็การประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงานตามนโยบายของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการสรา้งความ
ตระหนัก และความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งน าเสนอและเผยแพร่การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบด้วย  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์เขต 3   

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.2.2 เพื่อน าเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ในเรื่องที่ส าคัญทีเ่กีย่วข้อง
กับการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด  
  2.2.3 เพื่อยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนทีม่ีผลการปฏิบัติงานดเีด่นใน
ด้านต่างๆ  
  2.2.4 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปรบัปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทรเ์ขต 3  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
  2.3.2 เครือข่ายการจัดการศึกษา คัดเลือกโรงเรยีนและน าเสนอนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษา   
สู่คุณภาพการศึกษา ตามจดุเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ระยะเวลา 3 วัน  
  2.3.3 ประกวด คัดเลือก ประกาศ ยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรยีนที่มี
ผลการปฏิบตัิงานดีเด่น  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชีว้ัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
   2.4.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และน าเสนอผลงาน ร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรยีนรู้/แผนการจัดการเรยีนรู้ สื่อและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้  การวิจัยในช้ันเรียน   
ผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  
   2.4.2.2 จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจดัการสถานศึกษาสู่คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
   2.4.2.3 คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเด่น ประกาศ
ยกย่องและมอบเกยีรตบิัตร  
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรเ์ขต 3  เข้ารว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
    2) เครือข่ายการจดัการศึกษา คัดเลือกโรงเรียนและน าเสนอนิทรรศการการบริหารจดัการ
สถานศกึษาสู่คณุภาพการศึกษา ตามจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา  3 วัน  
    3) ประกวด คัดเลือก ประกาศ ยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนทีม่ีผลการปฏิบัติงานดเีดน่ 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และน าเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรยีนรู้/แผนการจัดการเรยีนรู้ สื่อและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้  การวิจัยในช้ันเรียน    
ผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  
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    2) จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คณุภาพการศกึษาตามจุดเน้น 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    3) คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรยีนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประกาศ
ยกย่องและมอบเกยีรตบิัตร  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
  2.5.2 สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน         
มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศในแต่ละด้าน มีข้อมลูพื้นฐานในการพฒันาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียน น าไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ กุมภาพันธ-์มีนาคม 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 45,000 บาท (สี่หม่ืนหา้พันบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด Best Practice จัดกิจกรรม 
(จ านวน 1 วัน)  
   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการฯ 

 5,000    

2. จัดประกวด Best Practice จัด
กิจกรรม (จ านวน 2 วัน)  
   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตดัสิน 
   -ค่าชดเชยน้ ามันฯ คณะกรรมการ  
   -ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  

 35,000    

3. สรุปผลการด าเนินงาน   5,000   
รวม  40,000 5,000  45,000 

 

*********************** 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความสามารถในการส่งเสริม 
            สนบัสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ งานคุณภาพการจัดการศึกษา   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม    โทรศัพท์  098-6656844 

โทรศัพท์ 044 – 552347     E-mail songserm_prasat@hotmail.com 
 
 
 
  
                1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย สร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทกุมิติ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเปน็ธรรมในทุกมิติ  
       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  สา้นักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการแต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานทุก
โรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นองคค์ณะบุคคลที่ทา้งานร่วมกับสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก้าหนด 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็พลังทางสังคม 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ น 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  มีแผนการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
โดยแต่งตั งเปน็คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อให้การพัฒนาการศึกษามีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
    (2.1) แนวทางพัฒนา เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน้าทนุ
ทางสงัคมและวฒันธรรมในเร่ืองของการมีน ้าใจเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน และเสียสละ โดยยึดหลัก
คุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อท้าประโยชน์ส่วนรวมและสรา้งสังคมแห่งการให้ รวมทั งการพัฒนา
กลไก และระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด ผา่นการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาค
ประชาชนในระดบัจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนนุต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่าย
ในระดับอ้าเภอ ต้าบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทา้งานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

  



198 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

และภาคประชาชน  เพื่อการพฒันาและมีพื นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื นที่ ตั งแต่ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น อ้าเภอจนถึงระดับจังหวัด 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากขึ น          
อย่างต่อเนื่อง  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ดา้นการศึกษา 
  2) ขั นตอนการด้าเนนิงาน ดา้เนนิการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนการด้าเนนิงานของสถานศึกษาได้ตามบทบาทหน้าที่ 
  3) กิจกรรม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาทั งในและต่างประเทศ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานด้าเนินการตามบทบาทหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ตามระเบียบ  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม ได้รับความเป็นธรรม   
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพฒันาศักยภาพ รวมทั งชุมชนมี    
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ้านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด้าเนินการแทนได้ดีกวา่ 
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจทิัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ น  โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทา้โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยาก
ง่ายในการดา้เนินธุรกิจในประเทศดีขึ น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมปีระสิทธิภาพสูง  ฐานภาษีกวา้งขึ น
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจทิัลเพิ่มขึ น 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ ทุนมนษุย์ของประเทศไทย ยังมี
ปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแตล่ะช่วงวัย โดยผลลัพธท์างการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่้า การพัฒนาความรู้และ 
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจา้นวนไม่น้อยยงัไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึง่ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการด้าเนินชีวิต การพัฒนา ในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส้าคัญกบัการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง           
มีสุขภาวะที่ดีขึ น คนทุกชว่งวัยมทีักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ น 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมัน่คงภายใน 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 : ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
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  4) ตัวชี วัด 4.1 ระดับความส้าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์  รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของ     
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา  โดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน  
               1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา    
                     2) การจัดการศึกษาเพื่อความั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
     3) การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เปน็องค์คณะบุคคลทีท่้างานร่วมกับสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก้าหนด ความหลากหลาย
ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอื อต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ เพือ่ให้การด้าเนินการอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ส้านกังานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงจัดทา้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานขึ น เพื่อ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นรปูธรรมและยั่งยนื ส่งผลให้นักเรียนได้รบัการศึกษาเต็มศักยภาพและเปน็  
คนดีของสังคม  
                2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีความรู้ เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก้าหนด สามารถก้ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
  2.2.2  เพื่อให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนจัดการศึกษาได้อยา่งมีคณุภาพ  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั นพื นฐาน และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ขั นพื นฐานจากทุกโรงเรียน  จ้านวน 233 คน 
  2.3.2 ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3   จ้านวน 7 คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในสงักัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ได้รับความรู้  มีความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย สามารถนา้ไปปฏบิัติหน้าทีไ่ด้  
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์      
และบุคลากรในสังกัดสา้นักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
สามารถขับเคลื่อนการดา้เนินงานของสถานศึกษาได้ตามบทบาทหน้าที่ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรในสังกัดสา้นักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ้านวน 240 คน 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    -ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรในสังกัดสา้นักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนการด้าเนนิงานของสถานศกึษาตามบทบาทหนา้ที่ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสา้นักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร ์ เขต 3 มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ตามที่ระเบียบ กฎหมาย
ก้าหนด สามารถก้ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด้าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุลสา้เร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในสงักัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ....เมษายน – มิถุนายน 2564...... 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดา้เนินการ......50,000.....บาท 
 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. จัดประชุมประธาน
กรรมการสถานศึกษา
เลขานุการ ศึกษานิเทศก์   
และบุคลากร จ้านวน 2 รุ่น 

     

  1.1 เป็นค่าอาหารกลางวนั 
จ้านวน จ้านวน 350 คน 
จ้านวน 1 มื อ ๆ ละ  80 บาท 

  28,000  28,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

  1.2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ้านวน 350 คน 
จ้านวน 2 มื อ ๆ ละ 25 บาท 

  17,500  17,500 

  1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000  3,000 
  1.4 ค่าพาหนะ   1,500  1,500 
2. ถอดบทเรียนและมีการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
บนเวที บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

     

3. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความ
เข้มแข็งในการส่งเสริม
สนับสนนุการมีส่วนร่วมที่ด ี

     

(ถัวจ่ายทุกรายการ)  รวม   50,000  50,000 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา 2564 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ...........................................................    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์แก้วสมุทร์       โทรศัพท์ 085-4933079 
โทรศัพท์.........................................................................   E-mail piyarat@esdc.go.th 
 
 
 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย  สร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสา้หรับผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  
    3.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
    3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
    3.3 ความก้าวหน้าในการพฒันาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลย ี
    3.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ      
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
  2) เป้าหมายรวมที่ 4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสา้หรับผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษา โดยเฉพาะสา้หรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 4.1 การลดความเหลื่อมล ้า สรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ดา้เนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ้าตา้บล ตามนโยบาย “1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล ้าด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยการด้าเนินงานโครงการยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ ในด้านการปรับเปลี่ยนคา่นยิมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์   
โดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท้า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ พร้อมทั งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถด้ารงชีวติอย่างมีความสุขทั งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ นอกจากนั นเป้าหมายสา้คัญ คือการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั งเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้อนุมัติให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าตา้บล    
โอนจัดสรรงบประมาณงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการดา้เนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบล เพื่อ
ด้าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดเนน้ของโครงการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจา้ต้าบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สงูสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  (1) เพื่อจัดประชุมชี แจงให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564  
  (2) เพื่อจัดประชุมชี แจงให้สถานศึกษาในการสง่เสริมการจัดการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
  (3) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
  (4) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทั งโรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบล จา้นวน 51 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ้านวน 65 โรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวตักรรมทางการศึกษา  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.2 โรงเรียนคุณภาพประจา้ตา้บล  จา้นวน 51 โรงเรียน 
  2.3.3 โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564  จ้านวน 65 โรงเรียน 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 



204 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1.ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   2.4.1.2 โรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบล  จา้นวน 51 โรงเรียน 
   2.4.1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก  จ้านวน 65 โรงเรียน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากรทางการศึกษามีความพรอ้มในการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2563  
   2.4.2.2 โรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบลมีการสง่เสริมการจัดการศึกษา (1 โรงเรียน  1 นวัตกรรม) 
ทุกโรงเรียน 
   2.4.2.3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
   2.4.2.4. คุณภาพประจ้าต้าบลทั ง 51 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 65 โรงเรียน 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวตักรรมทางการศึกษา    
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    (1) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ้าตา้บล และโรงเรียนขนาดเล็ก  
    (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    (1) ร้อยละ ของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รบัมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน           
ปีการศึกษา 2564 
    (2) ร้อยละของสถานศึกษา ทีมนีวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
    (3) ร้อยละของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
    (4) ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ้าตา้บลทั ง 51 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก   
จ้านวน   65 โรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวัตกรรมทางการศึกษา  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน       
ในปีการศึกษา 2564  
  2.5.2.โรงเรียนคุณภาพประจา้ตา้บล และโรงเรียนขนาดเล็กมีการส่งเสริมการจัดการศึกษา           
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ทุกโรงเรียน 
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  2.5.3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
  2.5.4. คุณภาพประจ้าตา้บลทั ง 51 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก  จ้านวน 65 โรงเรียน             
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวตักรรมทางการศึกษา 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบล และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
  2.6.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจา้ต้าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (จัดสรร จาก สพฐ.) 
   วงเงินงบประมาณที่ดา้เนินการ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. คณะท้างานรวมทั งหมด 17  คนประชุมเพื่อ 
วางแผนการท้างาน 

     

2. ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครู ICT และ คณะทา้งาน 
รวมทั งหมด 170  คนประชุมปฏิบัติการตาม
โครงการ  
   - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งของผู้บริหารครู
และคณะทา้งานจา้นวน 170 คนๆ ละ 1 วนั    
(170x240) 
   - ค่าวิทยากรจ้านวน 1 คนๆ ละ 5.30 ชม. 
ชั่วโมงละ 600บาท    

   
 
 
40,800 

(จัดสรรจาก 
สพฐ.) 

7,800 
(จัดสรรจาก 
สพฐ.) 

  

3. ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครู ICT และ คณะทา้งาน
รวมทั งหมด 170  คนประชุมปฏิบัติการตาม
โครงการ  
   -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างของผู้บริหารครู
และคณะทา้งาน จา้นวน 170 คนๆ ละ 1 วนั  
(170x240) 
   -ค่าวิทยากรจ้านวน 1 คนๆ ละ 5.30 ชม.  
ชั่วโมงละ600บาท    

   
 
 
40,800 

(จัดสรรจาก 
สพฐ.) 

7,800 
(จัดสรรจาก 
สพฐ.) 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน       1 
นวัตกรรม                       

   100,000 
(จัดสรรจาก 
สพฐ.) 

 

5. ประชุมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัด 
สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประจ้าปีการศึกษา 2564   

   50,000 50,000 

รวม    50,000 50,000 
 

**************************** 
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โครงการ  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์ 
            โรงเรียน 

************************* 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางเบญญา   ศรีดารา                   โทรศัพท์  0885620172 
โทรสาร  044552052                                       E-mail : Mrsbenyasridara@gmail.com 

 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
   1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (1)  เป้าหมาย  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม                  
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานเขตพื้นศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 3  ด าเนินการดังนี้ 1) จัดท าแนวการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก        
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและด าเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 3) ประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการและ
ประกวดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา วิธีปฏบิัติที่ดี (best practice)  โครงงานสิ่งแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้คลิป VDO โควิท-19 กับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   4) นิเทศ ติดตาม ประเมนิผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11)  ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
    (2) แผนแม่บทย่อย   : 11. 1  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์
     (2.1)  แนวทางการพฒันา   นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสงักัดทั้ง  233 โรงเรียน 
         (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
        เป้าหมายที่ 1   ครอบครัวคนไทยมีความแข็งแรงและมีจิตส านกึความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากข้ึน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี               
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 และโรงเรียนทุกโรงในสงักัด สามารถ 
    การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  

 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีคุณภาพดีขึ้น  
      2)  เป้าหมายรวมที่ 3.4 การสร้างการเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 4  (หลัก) การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
       (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่  4.5   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  
   (3.3) แนวทางการพฒันาที่ 2  การส่งเสริมการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
               (3.4) แนวทางการพฒันาที่ 3  การจัดมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
       ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล 
และความเปน็หุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างบูรณาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายสรา้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อยา่งยั่งยนื       
มีสมดุล เน้นและให้ความส าคญัในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนบัสนุนการปรับ
พฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่ค านึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป เปน็ตน้แบบที่มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะ    
สู่ที่บา้นและชุมชน  
  ในสภาพปัจจุบนั ปญัหาในดา้นการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเร่ืองการผลิตและบรโิภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชน ยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยายองค์
ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ชา้ และมีอุปสรรคปัญหา ดังนัน้การให้
การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิต และบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะเปน็แนวทางหนึง่ในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
สาธารณชนทั่วไป  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ไดด้ าเนินงานตามนโยบายและด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการจัดการรู้บูรณาการอนุรักษ์พืชสมนุไพรและสิ่งแวดล้อมศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา จากการนิเทศติดตามผลการ

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
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ด าเนินงานของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีแผนงานโครงการ แต่ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแต่
ไม่ครบทุกชัน้เรียน เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ความเข้าในการปฏบิัติตนที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม     
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อยา่งต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร และโรงเรียนด าเนินงานโครงการที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ  ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน             
    2.2.2 เพื่อประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูบู้รณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประกวด
ผลการด าเนนิงานดา้นสิ่งแวดลอ้มศึกษา 
     2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และโรงเรียนที่
เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2.3  เป้าหมาย 
                 2.3.1  โรงเรียน 233 โรง  มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
และจัดท าแนวทางในการด าเนนิงานการบริหารจัดการที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม  
   2.3.2  โรงเรยีนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 22 โรงเรียน มีแผนงาน
โครงการ และมีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ของโรงเรียนทั้งหมด            
                  2.3.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และโรงเรียน 233 โรง             
จัดสภาพบริบท สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน และจดัแหล่งเรียนรู้บรูณาการอนุรักษ์               
พืชสมุนไพร  ปลูกพืชในท้องถิ่น และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ 2019 (COVID–19)  
   2.3.4  ครูผู้สอนทุกชั้นจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริม      
ให้นักเรียนจัดท าโครงงานเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ปรับปรุงบริบทและ
สภาพแวดล้อม  และไดป้ระชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดผลงานดา้นสิง่แวดล้อมศึกษา 
       2)  โรงเรียนทุกโรงได้ด าเนนิงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจดัการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง          
        3)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษา    
และสื่อการเรียนรู้คลิป  VDO Covid-19  กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    4)  นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา  ปลูกพืชผักสวนครัว  พืชในท้องถ่ิน อนุรักษ์
พืชสมุนไพร และลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีบริบทและสภาพแวดล้อม       
ที่สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน  มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน       
    2)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศภายในโรงเรียนน่าอยู่  น่าเรียน  สะอาด  
ปราศจากขยะและมลพษิเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ในสถานการณ์ฯ  ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) 
        3)  ครู  บุคลากร และนักเรียน  มีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ 
“เลือก  ลด  ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม   
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
      2.5.1 เชิงปริมาณ 
    1)  ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตฯ ได้ร่วมมือกับปรับปรุงบริบทสภาพแวดล้อม 
ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ปลูกและดูแลพชืสมนุไพร  ลดการใช้พลังงานรวมถึงการ “เลือก  ลด ใช้"                 
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       2)  ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร และเพิ่มพืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
    3)  ร้อยละ 90  ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรูม้ีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา     
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีบริบท และสภาพแวดล้อม        
ที่สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน  
      2)  โรงเรียนทั้ง 233 โรง  มีบรบิทและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ             
และมลพิษ  มีแหล่งเรียนรู้บูรณาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีวิธีปฏบิัติที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   3)  ครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้      
บูรณาการสิ่งแวดล้อม  สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
    2.6.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์เขต 3  มีพฤติกรรมคัดแยกขยะ 
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มคา่  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    2.6.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศภายในโรงเรียนน่าอยู่ นา่เรียน  สะอาด  
ปราศจากขยะและมลพษิ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ในสถานการณ์ฯ  โคโรนา่ 2019 (COVID–19) 
   2.6.3  ครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน มีพฤติกรรม “เลือก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มคา่  
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและวัฒนธรรม ด าเนินชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง       
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  2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
   2.7.1  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  ทุกคน 
   2.7.2  ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ของโรงเรียนเรียนในสงักัด จ านวน 233 โรงเรียน 

   2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  มกราคม 2564  -  30  กันยายน  2564 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   20,000   บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ด้านสิง่แวดล้อมในองค์กรและ
สถานศึกษา 

     

2. นิเทศ ติดตามและประเมินผล                  
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ                        
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 8,000   8,000 

   2.1 รูปแบบการบริหารจัดการ   
จัดสภาพแวดล้อม ให้สะอาด ร่มร่ืน
และปลอดภัย  

     

   2.2 การจัดการขยะในหน่วยงาน
และสถานศึกษา กิจกรรม 5 ส 

     

   2.3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

     

   2.4 การจัดการเรียนรู้และผลติสื่อ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

     

3. จัดสภาพบริบทและสิ่งแวดลอ้มใน
ส านักงานเขต และห้องปฏบิัติ งาน
ของทุกกลุ่มและประกวดห้องทกุกลุ่ม 

     

4. ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้
และประกวดผลงานดา้นสิ่งแวดล้อม 
  -  Best Practice                             
  - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
  -  โครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  -  สื่อการเรียนรู้  คลิป VDO                                

  12,000  12,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

  -  มอบรางวัลและเกียรติบัตร และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

รวมทั้งสิ้น  8,000 12,000  20,000 
      หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

********************************** 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร 
              สถานศึกษา ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

************************** 
งานที่รบัผิดชอบ........................................................... กลุ่ม  อ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร  โทรศัพท์ 044-551333 
โทรศัพท์ 088-1058843       E-mail wee999surin@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ร่วมรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม         
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเปน็มืออาชีพ  ข้อ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการท างานเพื่อประชาชน 
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหนา้ในอาชพี 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพฒันาบุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแมบ่ทฯ ภาครัฐ       
มีวัฒนธรรมการท างานทุ่ม่งผลสมัฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ รระขด็น (20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพ
ภาครัฐ  
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  
    (1.1) เป้าหมายที่ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ริการ   
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์
เขต 3 ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบ
ความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเปน็ต้องพัฒนา และปรบัปรุง
ระบบกลไกและวิธีการบริหารงานบุคคล ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ               
ในทุกมิติ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มีภาวะผูน้ า มุง่มั่น ตั้งใจปฏบิัติหน้าที ่ มีทักษะการปฏิบัตงิานที่ทันสมัยและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก เปน็      
มืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และให้บริการบุคลากรและประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ (3.5) การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 4) สรา้งผูน้ าทางยุทธศาสตร์ในหนว่ยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดบัท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และ      
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชนส์่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ    
น าการเปลีย่นแปลง พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและตอ่สังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวโดยตรง ได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทกัษะให้มีสมรรถนะที่จ าเปน็และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณคา่และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
    (2.2)  เป้าหมายของแผนย่อย บคุลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการท างานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชพี 
    (2.3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดโครงการเพื่อสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มคีุณธรรม จริยธรรม    
มีจิตส านึกและเปน็คนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างานรบัใช้ประเทศชาติและประชาชน  
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2)  ด้านการศึกษา 
  ขร้าหศายรวศ 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภบิาล 
  1) เร่ือง 1. การปฏิรูประบบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
   ขร้าหศายรวศ 4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ         
เป็นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สามารถยกระดบัคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าและสามารถแข่งขันได ้
   รระขด็นการรฏิรูร 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษา   
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

   เป้าหมายรวม  คนไทยทุกชว่งวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผา่นการจดั
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะด้านตามความถนดั และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้งในดา้นวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  3) กิจกรรม  
   - ประชุมอบรมสัมมนา 
   - กิจกรรมสัมพันธ์ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธภิาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
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 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบับท่ก 12 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนทีส่มบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต   
  2) ขร้าหศายรวศท่ก 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤตกิรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทันสถานการณ์      
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวติ
ที่พอเพียง และมีความเปน็ไทย 
  3) ยุทธศาสพร์ท่ก 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที ่ 4 ลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  (3.4.2) ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย โภชนาการ     
ที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชมุชนมีการบริหารจัดการพื้นทีส่าธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทย
ในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ 
รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
  2) แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคง      
ของมนุษย์ 
  3) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น   
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของตน และชุมชนท้องถิ่น 
และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสนัตวิิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
  4) ตัวชี้วัด 
   4.1 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนบัสนนุงานด้านความมัน่คง 
  5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดับชุมชนต าบล หมู่บ้าน จงัหวัด ภาค 
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และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนบัสนุนงานดา้นความมั่นคง และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 1.6 แผนระดับท่ก 3  พาศศพิคณะรัฐศนพร่ วันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพฐ. 
  1.6.3 ความสอดคล้องกับส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   1.6.3.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  สง่เสริมระบบธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.6.3.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน 
   1.6.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 2.1 หลักการและขหพุผล 

ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธภิาพ
ภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย  ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
กับภารกิจ มีสมรรถนะสงู ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนนุให้เป็นประเทศไทย 4.0         
ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชน  
และประโยชน์ส่วนรวม”  และตามนโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จ าเปน็ที่จะต้องมบีุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความรู้
และประสบการณ์  มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  
คือ ด้านบริหารทั่วไป ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้นๆ  
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งมบีทบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความ 
ส าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเปน็ “ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เปน็วิชาชีพชั้นสูง   
เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รบัผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จากประสบการณ์มีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากรเพื่อการบริหาร
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพฒันา
ประเทศชาต ิดังนัน้ บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และการพัฒนาประเทศ
ให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และให้อ านาจไว้
เพื่อการปฏิบัติภารกิของรัฐในด้านตา่งๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้ ซึ่งในการสรา้งและพฒันาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ  กรอบความคิด 
และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเปน็ต้องทบทวนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบนั ตลอดจนออกแบบและปรบัปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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ภาครัฐในทุกมิต ิ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก         
มีความสามารถสูง มีภาวะผูน้ า มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่ มีทักษะการปฏิบตัิงานที่ทนัสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายนืหยัดในสิง่ที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชพี โดยไม่เลือกปฏิบัติอยา่ง     
ไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธภิาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภาครฐัมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ ์  
มีความสามารถในการปฏิบตัิงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านวิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นงบประมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญจงึได้จดัท าโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3” 
 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปา้ประสงค์ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างความสามัคคีและบริหารตามหลักธรรมาภบิาล  เพื่อประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2.2 วัพถุรระสงค์ 
  2.2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ 
สามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพการท างานทีสู่งขึ้น 
  2.2.2  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด           
รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพือ่ประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.3 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝงัวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3      
จ านวน  71 คน 
  2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
จ านวน  250 คน 
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีการพฒันาศักยภาพการปฏบิัติงานสงูขึ้น 
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   2.4.1.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีความสัมพันธ์  รู้รักสามัคคีเปน็หนึ่งเดียวกัน   เพื่อประโยชน์
ในการประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.1.3 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรกัต่อองค์กร 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหารการศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร  และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ 
    1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ     
    2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา    
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานการปฏบิัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 
    3) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
       2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา  และผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีความรักต่อองค์กร 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานการปฏิบัตงิาน การใช้
ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  2.6.1 บุคลากรทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
จ านวน 71 คน 
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  2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
จ านวน  250 คน 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.8 สถานท่ก/พ้นนท่กด าขนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การพิดพาศรระขศินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม สอบถามภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1. แบบประเมินโครงการ 
       2. แบบสอบถามและแบบสมภาษณ์ 
 2.10  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

กิจกรรศท่ก 1. 
 - พัฒนาศักยภาผูบ้ริหารการศึกษา, 
ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์  

    120,000 

กิจกรรศท่ก 2.  
 - พัฒนาศักยภาพ ผูบ้ริหารการศึกษา, 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบคุลากร
ทางการศึกษา 

    80,000 

รวศ     200,000 
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โครงการ  การพัฒนารระสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตันนพ้นนฐาน และการจัดท า 
            รายงาน รระจ ารี 2564  ตองส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3   

************************ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม  นโยบายและแผน         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางชลกนก  ศรีไทย   โทรศัพท์  0869415885 
โทรสาร  044552052   E-mail : policy@surin3.go.th 

  
 1.1  ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 1) 

   1)   ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศาย  (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเปา้หมาย
และเชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาคกิจ และทุกพื้นที่ (2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศ
สนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
      (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ การพัฒนาประสิทธผิลการบริหารและการจัด
การศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปี ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  เพื่อให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมการท างาน           
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในการจัดการ 
ศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
   1.2  แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (20) ประเดน็ การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
       ขร้าหศายท่ก 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  การพัฒนาประสทิธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้การบริการของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของสถานศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
             ขศ้กอวันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
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    แนวทางการพัฒนา (3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนบัสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งใน
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกจิอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปา้หมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมยัร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ในทุกๆ มิติอย่างยั่งยนื 
      ขร้าหศายตองแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
    การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ พัฒนาประสิทธิผลการบรหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  อย่างมีคุณภาพ จะสง่ผลให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายยทุธศาสตร์ชาติ  แผนงาน/โครงการภายใต้ 15  ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าต ิ
 1.3 แผนรฏิรูรรระขทศ :  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ขร้าหศายรวศ : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภบิาลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.4  แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบับท่ก 12 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก 5. เพื่อให้การบริหารแผ่นดนิมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมยั  และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพฒันา 
   2) ขร้าหศายรวศท่ก 6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสพร์ท่ก 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิอบและ                   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนคา่ใช้จา่ยด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บรกิารของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 1.5 แผนระดับท่ก 3 พาศศพิคณะรัฐศนพร่ วันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ สพฐ. 
  16.2 แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 
  16.3 ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น 
   16.3.1 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
   16.3.2 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า 



222 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  16.4 นโยบายและจุดเนน้ ศธ. ปี 2564  ด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จัดการ 
  16.5 นโยบาย สพฐ. ปี 2564-2565  ด้านที่ 4  ด้านประสทิธิภาพ  กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยพืน้ที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น 
  16.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 สพป.สุรินทร์ เขต 3 : นโยบายด้านที่ 5  
เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 
 2.1  หลักการและขหพุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และ
มุ่งหวังที่จะให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมาตรา 65  
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายของประเทศ    
มาตรา 257 และมาตรา 258 ที่ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนด
วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  เพื่อจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และโดยหลักการตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและ
วิธีการประเมินที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์  
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
และเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี และ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พุทธศักราช 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงานมาตรา 47  ได้ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ           
จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใน
หน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

ส่วนท่ก  2  รายละขอ่ยดโครงการ 
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งบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการ
ด าเนินงานกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมทั้งเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีให้ประชาชนทราบทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรา 27 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)           
ได้ด าเนินการรจัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National Strategy and Country Reform)  เพื่อให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  และ
การปฏิรูปประเทศได้รายงานผลเข้าระบบในทุกไตรมาสของปีงบประมาณนั้นๆ 
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดท า
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทาง
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเนน้สูก่ารปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยให้
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนนิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานการประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซปิโมเดล CIPP Model ตามแนวความคิดของ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam)  และอัลคิน (Alkin)  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นระบบ  เปน็กระบวนการต่อเนื่อง  มีจุดเน้นที่
ส าคัญคือ การใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจะท า
การประเมิน 5 ดา้น คือ  ดา้นบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context : C)  ด้านปัจจัยเบื้องตน้หรือปัจจัยป้อน (Input : 
I)  ด้านกระบวนการ (Process : P)  ด้านผลผลิต (Product : P)  และด้านผลกระทบ  (Impact)  เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศ ผลการด าเนินงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจพฒันาโครงการเพื่อการด าเนนิโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการศกึษาตามรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : 
NPM)  ซึ่งก าหนด  ไว้วา่ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based 
Management : RBM)  โดยยดึประชาชนเป็นเปา้หมายหลักในการปฏิบัตงิาน มีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธท์ี่
เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเปน็ตัวสะทอ้นผลงานออกมาให้เป็น
รูปธรรม รวมทั้งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 
3/1  บัญญัติวา่การบริหารราชการแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินีต้้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไมจ่ าเปน็  การกระจายภารกิจ  และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจการตัดสนิใจ  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสนิใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัพถุรระสงค ์
    2.2.1 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2563-2565  และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่ผา่นมา พร้อมทั้งวางแผนขบัเคลื่อนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580)  และแผนทุกระดบั 
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    2.2.2  เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถน าเข้าข้อมูลในระบบการติดตามประเมนิผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ได้  
     2.2.3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การด าเนนิงานโครงการและประเมินโครงการตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัย 
     2.2.4  เพื่อจัดท ารายงานการวิจยัการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
    2.2.5 เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
    2.2.6 เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการโครงการของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการวิจัย  
 2.3  ขร้าหศาย 
                2.3.1  จ านวนทั้งสิ้น  95  คน  ดังนี้ 
      1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   จ านวน    1  คน  
       2)  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     จ านวน    3  คน 
     3)  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม      จ านวน    9  คน 
   4)  นายก/อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าอ าเภอ      จ านวน    6  คน 
   5)  ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา    จ านวน  21  คน 
   6)  ประธาน/วิชาการชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน    2  คน 
   7)  ประธาน/เลขานุการผู้บริหารสตรี    จ านวน    2  คน 
   8)  ข้าราชการครูและบุคลากรใน สพป.สุรินทร์ เขต 3      จ านวน  39  คน 
   9)  วิทยากรและคณะท างาน     จ านวน  12  คน  

 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
2.4.1 ผลผลิพ (Output) 

    1)  แผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 
   2) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 
   3) รายงานการวิจัยประเมินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  น าผลการด าเนนิงานโครงการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และน าข้อมูลสานสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย
วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

      2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  น าผลการด าเนนิงานโครงการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพฒันาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีรูปแบบกระบวนการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานในสังกัดที่มีคุณภาพ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5  ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
      2.5.1 ขชิงรริศาณ 
      1) ร้อยละ 70 ของโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการประเมินบรรลุตามคา่เป้าหมายและตวัชี้วัดของโครงการ 
   2) ร้อยละ70 ของโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3         
มีผลการประเมินบรรลุตามคา่เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
   3) ร้อยละ 50 ของโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับค่าเปา้หมายตามแผนแม่บทย่อย
ยุทธศาสตรช์าต ิ
   4) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์และรูปเล่มเอกสาร จ านวน  50  เล่ม 
   5) รายงานการวิจัยการประเมินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มเอกสาร     
จ านวน  1  เล่ม 
   6) ร้อยละของโครงการที่มีผลสมัฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
       2.5.2 ขชิงคุณภาพ 
     1) แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีวิสัยทศัน์     
พันธกิจ เปา้หมาย กลยทุธ์ แนวทาง และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
นโยบายทุกระดบั 
   2)  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียน
โครงการที่สามารถตอบสนองนโยบายทุกระดบั  
   3) ร้อยละ90 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการสามารถเข้าไปสู่ https://emenscr. nesdc.go.th/ 
ระบบการติดตามประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) และท าการรายงานได้อย่างครบถ้วน 
   4) ผู้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85   
  2.6  ผลท่กคาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ

https://emenscr/
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

กลุ่มงานตา่งๆ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนนิงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายวางแผน และ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
      2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  ครอบคลุมทุกภารกิจงานให้มีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีกลไกและแนวทางการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
   2.7  กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์

   2.7.1 กลุ่มงานตา่งๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 
   2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  233  แห่ง 

  2.8 ระยะขวลาด าขนินโครงการ ตุลาคม  2563  ถึง กันยายน 2564 
  2.9 สถานท่ก/พ้นนท่กด าขนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.10 การพิดพาศรระขศินผล 
   2.10.1 วิธีการ  ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเปน็รายไตรมาส 
   2.10.2 เคร่ืองมือ 
    1) ข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการด าเนินงานจากระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
    2) แบบประเมนิโครงการ จ าแนกตามมิติของการประเมิน ดังนี้ 
     2.1) การประเมินบริบท (Context) 
     2.2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) 
     2.3) การประเมินกระบวนการ (Process) 
     2.4) การประเมินผลผลิต (Output) 
     2.5) การประเมินผลกระทบ (Impact) 
    3) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย และแบบสัมภาษณ์ 
   2.10.3 ช่วงเวลา  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
 2.11  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
            วงขงินงบรระศาณท่กด าขนินการ 140,850  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
สพฐ. แนวทางการติดตามผลการ
ด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  และจัดท า
สารสนเทศข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 

    

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน าเข้าข้อมูลโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3    
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  แก่บุคลากร ใน สพป.สุรินทร์ 
เขต 3  ทุกคน รวมทั้ง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษา ในวนัที่ 17-18 
พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมปราสาท
ทอง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

40,850 
 

   40,850 
 

3. ประชุมกลั่นกรองโครงการและ
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 
2564  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  ณ ห้อง
ตาเมือนธม สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

 
 
 

    

4. ประชุมจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 

    

5. ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียนใน

 50,000   50,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

สังกัด รุ่นที่ 1 จ านวน 120 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.ปราสาท, อ.กาบเชิง 
อ.พนมดงรัก)  เพื่อสร้างความรูใ้นการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี  
6. ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียน   
ในสังกัด รุ่นที่ 2 จ านวน 113 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.สังขะ, อ.บัวเชด     
อ.ศรีณรงค์)  เพื่อสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี  

 50,000  
 

 50,000 

7. ประชุมจัดกรอบวงเงินงบประมาณตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564  ณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

  
 

   

8. ติดตามและสรปุผลสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ในไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – 
ธันวาคม 2563)  ของ สพป.สุรนิทร์ เขต 3 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

            
 

   

9. ติดตามและสรปุผลการด าเนนิงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบ eMENSCR เป็น
ฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

   
 

  

10. รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ตามนโยบายเร่งด่วน  ของ สพฐ. และ
ศึกษาธิการภาค (รอจัดสรรงบประมาณ) 

  30,000 
 

 30,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

11. สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
ในไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)          
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

    
 

 

12. สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ    
12 เดือน ของ สพป.สุรินทร์  
 เขต 3 (รอจัดสรรงบประมาณ) 

   20,000 
 

20,000 

รวมทั้งสิ้น 40,850 100,000 - - 140,850 
 

 
******************************* 
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โครงการ   พัฒนาระบบดิจิพอลและขทคโนโลย่ขพ้กอการศึกษา รระจ ารี 2564   
              ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

*********************** 
งานที่รบัผิดชอบ/กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นายเทพฤทธิ  ศรีฤทธิไกร   โทรศัพท์  0848346668 
โทรสาร  044552349   E-mail : itec@surin3.go.th 

 1.1  ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 1) 
   1)   ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เปน็เป้าหมาย   
และเชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาคกิจ และทุกพื้นที่ 
      (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยทุธศาสพร์ชาพิ การพฒันาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปี ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมินและการ
พัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามการด าเนนิงานโครงการ สามารถส่งผลต่อการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.2  แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (20) ประเดน็ การบริการประชาชนและประสทิธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
      ขร้าหศายท่ก 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การบริหารรจัดการการเงินการคลัง 
      แนวทางการพัฒนา จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ขร้าหศายตองแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
    การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ

 1.3 แผนรฏิรูรรระขทศ   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
             ขศ้กอวันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 



231 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  ขร้าหศายรวศ : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภบิาลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.4  แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบับท่ก 12 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก 5. เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ทนัสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพฒันา 
   2) ขร้าหศายรวศท่ก 6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสพร์ท่ก 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิอบและ                  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนคา่ใช้จา่ยด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บรกิารของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  4) ยุทธศาสพร์ท่ก 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 1.5 แผนงาน  พ้นนฐานด้านการพัฒนาและขสริศสร้างศักยภาพทรัพยากรศนุษย์ 
  ผลผลติ/โครงการ  ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคับ 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 นโยบายและจุดขน้น ศธ. รี 2564   ด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
 1.7 แผนพัฒนาการศึกษาตันนพ้นนฐาน พ.ศ. 2563-2565 สพร.สุรินทร์ ขตพ 3 : นโยบายดา้นที่ 5  
เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2.1  หลักการและขหพุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านและ
มุ่งหวังที่จะให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมาตรา 65  
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายของประเทศ      
มาตรา 257 และมาตรา 258 ที่ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ. 2560  เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ส่วนท่ก  2  รายละขอ่ยดโครงการ 
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การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อ
จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และโดยหลักการตาม
หมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักการตามนัยของ        
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการประเมินที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พุทธศักราช 2561 หมวด 7 การประเมินผล
และการรายงาน มาตรา 47   ได้ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และให้
ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมทั้งเผยแพร่รายงาน
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรา 27 ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้ด าเนินการรจัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR  (Electronic  Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform)  เพื่อให้
ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศได้อรายงานผลเข้าระบบในทุกไตรมาส
ของปีงบประมาณนั้นๆ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มีภารกิจหลักด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสงักัด ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสงักัด รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสน      
และการสื่อสาร และให้บริการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เปน็กรอบและทิศทางเพือ่การขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและดิจิตลัเพื่อการศึกษาเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเนน้ตามยุทธศาสตร ์ และ
กิจกรรม  เพื่อเดินทางสู่เปา้หมายและบรรลุวัตถปุระสงค์   ที่คาดหวัง 
 2.1 วัพถุรระสงค ์
  2.1.1 เพื่อใหม้ีการพัฒนาสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
  2.1.2 เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2.1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการด้าน ICT 
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  2.1.4 เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือช่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ได้รับการบ ารุงดแูล
รักษาและมีสภาพใช้งานตามมาตรฐานได้ตลอดปงีบประมาณ 
 3.1 ขร้าหศาย 
  3.1.1 เชิงปริมาณ 
    1)  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
    2)  จัดหาและจัดท าหรือเจ้าเอกชนในการซ่อมบ ารุงดูระบบเครือข่ายภายใน (Local Area 
Network) และปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษา 
    3)  จัดประชุมเชงิปฏบิัติการการใช้ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาให้แก่ข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
    4)  ปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับเวบ็ไซต ์
    3.1.2  เชิงคุณภาพ 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษาประจ าห้องประชุมได้อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
       2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับใช้งานระบบโปรแกรมบริหารจัด
การศึกษาได้เพื่อสนับสนุนงานที่ตนรับผิดชอบ 
       3)  ระบบเซร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายภายใน และคอมพิวเตอร์ ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานตามปกติได้ตลอดปีงบประมาณ 
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
    1)  เว็บไซต์ใหม่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   2)  ระบบข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลกลางมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัตามปฏิทนิของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   3)  เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบด้านขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละระบบได้รับฟังการชี้แจง
เพื่อความเข้าใจที่ถุกต้องตรงกันในภาพรวมของแต่ละระบบ 
   4)  ระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์
ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามภารกิจตลอดปีงบประมาณ 
   5)   ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทันตามระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
   6)  ระบบสารสนเทสที่ใช้ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการปรับปรุง 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ได้ใช้งานเว็บไซต์ใหม่เพื่อการน าเสนอประชาสมัพันธ์และสารสนเทศและสามารถใช้งานได้ตลอด      
24 ชั่วโมง 
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      2)  ผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาได้รับบริการข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัและมีความ
ถูกต้องแม่นย าจากฐานข้อมูลชดุเดียวที่ใช้งานร่วมกัน 
   3)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
ระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบได้ 
   5) สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5  ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
  2.5.1 ขชิงรริศาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  ที่มีอยู่ใช้งานได้ครบทุกอุปกรณ์ 
   2) ร้อยละ 100  ของจ านวนโรงเรียนจ านวน 233 โรง สามารถจัดท าบนัทึกและตรวจสอบข้อมลู
ระบบฐานข้อมูลกลางไดต้ามก าหนดปฏิทินของส่วนกลาง 
   3) บุคลากรที่ชว่ยรับผิดชอบดา้นระบบเครือข่ายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 คน 
   4) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 50 เล่ม 
   5) รายงานการวิจัยการประเมินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มเอกสาร จ านวน  
1  เล่ม 
   6) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาใน    
แต่ละกลุ่มงาน 
   2.5.2 ขชิงคุณภาพ 
     1)  ร้อยละ 90 ชองอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานตามภารกิจได้เต็มประสทิธิภาพ 
   2)  ร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลกลางมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดท าและตรวจสอบข้อมูลได้ตามปฏิทนิที่ก าหนด 
   3) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านระบบเครือข่ายสามารถดูแลแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
   4) ร้อยละ 70 ชองผู้เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
   5) สถานศึกษามโีปรแกรมหรือแพลตฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศใช้ในการด าเนนิงานหรือบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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 2.6  ผลท่กคาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
ถึงเว็บไซต์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
      2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน   
  2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.7  กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์

  2.7.1 กลุ่มงานทุกกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  233  แห่ง 
  2.7.3 บุคคลภายนอกที่ขอรับบริการสารสนเทศ 

 2.8 ระยะขวลาด าขนินโครงการ ตุลาคม  2563  ถึง กันยายน 2564 
 2.9 สถานท่ก/พ้นนท่กด าขนินการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.10 การพิดพาศรระขศินผล 
  2.10.1 วิธีการ  ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเปน็รายไตรมาส 
  2.10.2 เคร่ืองมือ 
   1) ภาพถ่าย  
   2) แบบประเมนิโครงการจากแบบกลาง 
   3) แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
  2.10.3 ช่วงเวลา  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
 2.11  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
            วงขงินงบรระศาณท่กด าขนินการ 60,000  บาท  (หกหม่ืนบาทถ้วน)  

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติ
และชี้แจงการจัดข้อมูลสารสนเทศระบบ
กลางในแต่ละระบบ เชน่ DMC, EMIS,  
BOBEC, MOBEC, P-Checking School 

 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

 21,000 - 21,000 
 

2. จัดส่งบุคลากรด้าน ICT เข้ารับ  การ
พัฒนาด้านซอร์ฟแวร์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการอัพเดทและดูแล
ระบบ 

  8,000  8,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดา้นเทคโนโลยี
ทางไกลเพื่อการเรียน    การสอน 
DLTV/DLIT 

  25,000  25,000 

4. จัดท าเว็ปไซต์และน าเข้าใช้งาน     ใน
ระบบเซร์ฟเวอร์ 

   6,000 
 

6,000 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ในไตรมาสที่ 1-4 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

รวมทั้งสิ้น   54,000 6,000 60,000 
 

**************************** 
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โครงการ  อบรศให้ควาศรูค้วาศขต้าใจขก่กยวกับวินยั คุณธรรศและจริยธรรศต้าราชการครูและ 
            บุคลากรทางการศึกษา พ าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษา 
            รระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

************************** 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายนคร  เจือจันทร์    โทรศัพท์  

โทรศัพท์ 044-552351      E-mail  Law_surin3_2562@hotmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศาย ที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ(6.2) 
บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 แผนแศบ่ทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
        (1.1) ขร้าหศาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (1.2) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ บุคลากรในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซือ่สัตย์สุจริตและจ านวนคดีทุจรติและจ านวนข้อร้องเรียน      
ในหน่วยงานมีจ านวนลดลง 
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (2.1) แนวทางพัฒนา ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใสถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนบัสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเปน็เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครฐั เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่ 
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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ร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ตดิตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้
โดยมีมาตรการสนับสนนุและคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 
    (2.2) ขร้าหศายตองแผนย่อย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
    (2.3) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ จ านวนคดีทุจริตและจ านวน      
ข้อร้องเรียน ในหน่วยงานมีจ านวนลดลง ร้อยละ 10  การปลูกจิตส านึก  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2)  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  1) ขร้กอง/รระขด็นการรฏิรูร ด้านการป้องกันและเฝ้าระวงั 
    ขร้าหศายตองรระขด็นรฏิรรู ให้มีการส่งเสริมสนับสนนุ และให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเปน็พลงัในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผดิ โดยรัฐมีมาตรการสนับสนนุ 
และคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
   กลยุทธ์ 1. เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
    เป้าหมายของกลยุทธ์  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับประชาชนและเจ้าพนักงานของรัฐ รวมถึงเผยแพร่กลโกงต่างๆ ด้วยการจัดระบบบริหาร
จัดการความรู ้ (Knowledge Management) ได้แก ่ การได้มาซึ่งความรู ้ การเข้าถึงความรู้ที่ง่ายและสะดวก การ
เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดอบรมหลักสูตรป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เช่น การฝึกอบรมพนักงานแสวงหาข้อเท็จจริงและพนักงานไต่สวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ให้มีมาตรฐานเดยีวกัน เป็นตน้ และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจอย่างครบวงจรควรรับโอนพิพิธภัณฑ์การ
ทุจริต และจัดเปน็แหล่งเรียนรู้กลโกงการทุจริต รวมถึงการเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตส านึกรังเกียจการคอรัปชัน          
โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะองค์กรเป็น “องค์การมหาชน” หรือหน่วยงานของรัฐลักษณะอืน่ 
  2) ตันนพอนการด าขนินงาน ด าเนินการจัดอบรมความรู้ด้านวนิัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีคุณธรรมความซื่อตรง 
  3) กิจกรรศ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ 
  4) ขร้าหศายกิจกรรศ เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการต่อต้านทุจริตส าหรับเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ (บุคลากรสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ต าแหนง่ครูผู้ช่วย) และระดบัช านาญการพเิศษ หลักสูตรเจ้าหน้าที่   
ไต่สวนวินัยและกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ และอื่นๆ 
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 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ  ฉบับท่ก 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนทีส่มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ
วินัยค่านิยมที่ด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง     
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคณุลักษณะเปน็คนไทยที่สมบูรณ์ 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคตแิละพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 1 ปรับเปลี่ยนคา่นิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย           
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
      -ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ 
  1) นโยบายความมัน่คงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยการทจุริต รองรับ
วัตถุประสงค ์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสง่เสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  2) แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต 
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  4) ตัวชี้วัด 

    (4.1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
   (4.2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุริต 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทจุริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ      
การทุจริต 
 1.6 แผนระดับท่ก 3 พาศศพิคณะรัฐศนพร่ วันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
  1.6.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก แก้ไขปัญหาทจุริตและประพฤติมชิอบ 
  1.6.2 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ในวงราชการทั้งฝา่ยการเมืองและฝา่ยราชการประจ า 
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 2.1 หลักการและขหพุผล 
  ด้วย พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 6  วินัยและการรักษาวนิัย  ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัยที่เป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติ และโดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติฉบบัเดียวกัน ไดบ้ัญญัติให้ผูบ้ังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้ใต้บงัคับบญัชามวีินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวนิัย และด าเนนิการทางวนิัยแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมมีูลที่ควรกล่าวหว่ากระท าผิดวินยั อันได้แก่ การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ซึง่เป็น
อ านาจตามกฎหมายรับรองไว้ในผู้บงัคับบญัชาจักต้องด าเนนิการ เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กระท าการอันเปน็การกระท าผิดวินยั รวมทั้งเปน็การให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าดว้ยวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ทัง้นี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขึ้น  เพื่อสนบัสนนุเอ้ืออ านวยแก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปสู่
ความเป็นเลิศของนักเรียนต่อไป 
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้ช่วยในหลักการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยตาม
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิม่เติม   
  2.2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.3 เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครูผู้ช่วย สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  จ านวน  250  คน 
  2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม ตามบทบาทหนา้ที่ ระเบียบ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการทุจริต  
   2.4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ใน
อนาคตต่อไป  

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวนิัยของ
ทางราชการ 
   2.4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ  
     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ต าแหน่งครูผูช้่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3  จ านวน  250 คน 
    2) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเร่ืองวินัย (ทจุริต) 
   2.4.3.2  ขชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเปา้หมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามบทบาทหน้าที่ ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  2.5.2 ครูผู้ช่วยมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.5.3 สร้างจิตส านึกในการช่วยกันป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ในระบบราชการและป้องกันการ
กระท าผิดวนิัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ 1 พุลาคศ 2563 – 30 กันยายน 2564 
 2.8 แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  60,000  บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. ส ารวจผู้เข้ารับการอบรม       
(ครูผู้ช่วย) ไปยงัโรงเรียน 18 
มกราคม 2564 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
  - 

2. ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
กลับคืนมา 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
  - 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 10 พฤษภาคม 2564 

  
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 - 

4. จัดท าเอกสารประกอบ การ
อบรม 1 มิถุนายน 2564 

   
3,200 

 3,200 

5. ด าเนินการอบรม และ รายงาน
ผลการด าเนนิการอบรม  
17 กรกฎาคม 2564 

    
56,800 

56,800 

6. ติดตามประเมินผล 
สิงหาคม 2564 

   
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

รวม - - 3,200 56,800 60,000 
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โครงการ  พิดพาศ พรวจสอบ รระขศินผล และนิขทศการศึกษา 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ...........................................................  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์แก้วสมุทร์   โทรศัพท์ 085-4933079 

โทรศัพท์.........................................................................  E-mail  piyarat@esdc.go.th 
ชื่อ – นามสกลุ นายบรรจบ  ศิริวัฒน ์   โทรศัพท์ 064 4398912 

โทรศัพท์ 064 4398912    E-mail  svbanjob4@gmail.com 
 
 
 
 1. ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นยทุธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ
ในทุกช่วงวัย ตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สงูอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มทีักษะความรู้ เปน็คนดี มีวนิัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทกุช่วงวยั มีความรอบรู้ทางการ
เงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทกุช่วงวัยที่เคยกระท าผดิ ได้กลบัมาใชช้ีวิตใน
สังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปน็อยู่ที่ดีของคนไทย 
    3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 2. แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสงัคศแห่งชาพิ  ฉบับท่ก 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่... เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1.3 คนไทยได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
   (3.1) เป้าหมายระดับยทุธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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 2.1 หลักการและขหพุผล 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหนา้ที่ (1) สง่เสริม สนับสนนุให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน        
มาก าหนดเปน็แนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนนิการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการ
ด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอ 
และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (4) ติดตาม ประเมนิผลและนิเทศการ บริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (5) รับทราบผลการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทคนิคการศึกษากบั
คณะกรรมการ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามความจ าเป็น และ (8) ปฏิบตัิงานอื่นใดตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 3  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการจัดการศึกษา      
พ.ศ. 2560  และคณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัตบิทบาทหน้าที่ให้เกิดประสิทธผิลสงูสุด ต่อการบริหารงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจดัท า
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยใช้แนว
ทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดบัคุณภาพงานวิชาการของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.1 เพื่อจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต 
  2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
  2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษาโดย    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 
  2.3.2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
   2.4.1.2 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบรหิารงานของสถานศึกษาในสังกดั 
   2.4.1.3 มีการศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
การศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสงักัด 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนนิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ มีความเปน็เอกภาพและขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และผู้เรียนได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ   
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ 
    1) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 4 ครั้ง 
    2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเก่ียวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒทิี่ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้งภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 คร้ัง 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
    2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีส่ามารถไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ครบถ้วนสอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา 
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 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ มีความเปน็เอกภาพและขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 2.8  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 52,000 บาท (ห้าหม่ืนสองพันบาทถวน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. กิจกรรศท่ก 1 ประชุมคณะกรรมการ    
ก.ต.ป.น. ผู้เข้าร่วมประชุม 30คน/ครั้ง    
(4 คร้ัง) ประกอบด้วย 
   1) ผู้บริหารระดับเขต (9 คน) 
   2) กรรมการ ก.ต.ป.น. (7 คน) 
   3) ศึกษานิเทศก์ (11 คน) 
   4) คณะท างาน (3 คน) 
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
   2. ค่าวัสดุในการส าเนาเอกสารประชุม
ปฏิบัติการ 
  3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้า
ประชุม  (คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) 

 21,200   21,200 

2. กิจกรรศท่ก 2 การปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   2.1 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
   2.2 ประชุม น าเสนอผลการตดิตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   
 

23,000 

  
 

23,000 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

3. กิจกรรศท่ก 3  นิเทศบูรณาการ   7,000  7,000 
4. กิจกรรศท่ก 4 จัดท ารายงานผลการ
ติดตาม ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 

   800 800 

รวม  21,200 30,000 800 52,000 
 

**************************** 
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โครงการ  แผนรฏิบัพิการพรวจสอบภายในรระจ ารีงบรระศาณ พ.ศ. 2564 
************************** 

งานที่รบัผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง           โทรศัพท์ 0945414224 
โทรศัพท์......................................................................... E-mail kanchanabaipluthong16@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
   1) ยุทธศาสพร์ชาพิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศาย ที่ 3  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
    (2) รระขด็นยุทธศาสพร ์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ  (6.2) 
บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยทุธศาสพร์ชาพิ หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดประเดน็การตรวจสอบด้านการเงิน การ
บัญช ี ด้านการจัดซื้อจัดจา้ง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึง่ เป็นไปตามนโยบายของ 
สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็น
เก่ียวกับการด าเนินกิจกรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค ์ และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนับสนนุให้การบริหาร
จัดการด้านการงบประมาณของสถานศึกษามปีระสทิธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเดน็ การต่อต้านทุจริตและประพฤติมชิอบ 
    (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1.1) เป้าหมายที่.............. 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดประเดน็การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญช ีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจกรมต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนบัสนุนให้การบริหารจัดการด้านการงบประมาณของ
สถานศึกษามปีระสทิธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยลดการทุจริตและประพฤติมชิอบภายในสถานศึกษา 
      (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏบิัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนบัสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเปน็เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครฐั เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนนุและคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 
     (2.2) เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ข้อ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
   (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ
ตรวจสอบภายสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจรติ โดยปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 ก าหนดตรวจสอบด้านการเงิน การบัญช ีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. สถานศึกษา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใสมากยิง่ขึ้น สามารถลดการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงได้ โดยการพัฒนาระบบราชการ และระบบตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ : แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   ขร้าหศายรวศ ปรับปรุงระบบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ  ฉบับท่ก 12  
   ขร้าหศายรวศท่ก 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน 
   ยุทธศาสพร์ท่ก 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ขร้าหศายท่ก 1 ลดสัดส่วนค่าใชจ้่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนาท่ก 5  ป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดา้นการป้องกัน   
การทุจริต 
 
 
 2.1 หลักการและขหพุผล 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อ
หัวหน้างานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัตงิาน 
เร่ืองการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็น

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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ข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเปน็กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม  ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานดา้นการด าเนนิงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินบัญชี (Financial) 
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) ตลอดจน สอบ
ทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และให้
ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานดา้นการเงิน การบัญชี การปฏบิัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ มติคณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้อง และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทัง้นี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ
ภายใน สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งเป็นปัจจัยทีช่่วย
สนับสนนุให้การบริหารจัดการดา้นการเงิน การบัญชีของสถานศึกษามีประสทิธิภาพ ประสิทธผิลยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายในได้วาง
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ครอบคลุมตาม
หน้าที่ความรบัผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน ตลอดจนก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ      
ผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด  
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษา                 
ที่เพิ่มคุณค่าในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานดา้นตา่ง ๆ   
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  2.2.3 เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนนุการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
รัดกุม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 2.3 ขร้าหศาย 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งครอบคลุมงานดา้นการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย 

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
3) การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน (Operational Auditing) 
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4) การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน (Performance Auditing) 
5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
การด าเนินการของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งานดา้นการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & Consulting Service)  

    1. ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัตงิานแก่โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จ านวน 40 แห่ง ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 1.1  การเงิน การบัญช ี
     1.2  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     1.3  หลักฐานการจ่าย 
2.  ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง 
     2.1  เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
     2.2  เงินรายได้สถานศึกษา 

  3.  งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

       3.1  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กิจกรรมสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียน
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5  แห่ง 

       3.2  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)                 
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
  4. ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เปน็หน่วยรบัตรวจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 แห่ง  
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
         2.4.1.1 สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอน แนวทางการปฏบิัติมากยิง่ขึ้น ปฏิบตัิงานดา้น
การเงิน และการบญัชี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน และเปน็ไปตามระเบียบก าหนด 
   2.4.1.2 กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบตัิงานเปน็ปจัจุบนัและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏบิัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดี การปฏบิัติงานเป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏบิัติงาน การปฏบิัติงานมี
ความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
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  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
     1)  ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัตงิานแก่โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 40 แห่ง ในเร่ืองการเงิน การบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหลักฐานการจา่ย 
      2)  ตรวจสอบการด าเนนิงาน จ านวน 5 แห่ง ในเร่ือง เงินอุดหนุนทีไ่ด้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายไดส้ถานศึกษา 
      3) งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงนิอุดหนุน โรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5 แห่ง และตรวจสอบการใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ                 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
    4) ติดตามการแก้ไข/ปรบัปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เปน็หน่วยรบั
ตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 แห่ง 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
     1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบการปฏบิัติงานดา้นการเงิน บัญชี อยู่ในระดับ
ดี หรือดีมาก และมีระบบการควบคุมด้านการเงิน บญัชีที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  
    2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏบิัติงานเปน็ไปตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การเบิกจ่ายมีใบส าคัญคู่จา่ย
และหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 
    4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบดา้นการด าเนนิงาน ปฏิบัตติามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนด ควบคุมการใช้จ่ายเงนิได้อย่างมีประสิทธภิาพ บรรลุวตัถุประสงค์ ใช้จา่ยเงินถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ 
    5) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ตรวจสอบการใช้จ่ายคา่สาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง รายงานการใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภคตามก าหนด 
    6) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน์ (จ านวนทันงสินน 233 แห่ง) 
   2.6.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบดา้นการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
และหลักฐานการจ่าย) จ านวน 40 แห่ง  
   2.6.2 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบการด าเนินงานด้านเงินอุดหนนุทั่วไป       
เงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน 5 แห่ง 
      2.6.3 สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 233 แห่ง 
   2.6.4 สถานศึกษาที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของ
การตรวจสอบ จ านวน 40 แห่ง 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ (รวศทันงสินนจ านวน 97 วัน) 
       2.6.1 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจา้ง และหลักฐานการจ่าย ระหว่างวันที ่      
1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564  จ านวน 40 วัน  
    2.6.2 ตรวจสอบด้านการด าเนนิงาน ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564  จ านวน 5 วนั 
    2.6.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณปูโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)                    
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 32 วัน 
    2.6.4  ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบ ระหว่างวันที ่   
29 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2564  จ านวน 20 วัน 
 2.8  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 63,400 บาท 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. การตรวจสอบ ด้านการเงนิ การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

18,000 20,000   38,000 

2. ตรวจสอบการด าเนินงาน   5,400  5,400 
3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 

0 0 0 0 0 

4 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงาน
ผล 

   20,000 20,000 

รวม 18,000 20,000 5,400 20,000 63,400 
 

************************** 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางส าคัญ       
ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
พ.ศ. 2561-2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้อง  
นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565  เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ      
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เน้นย้ าบุคลากรทุกคนให้ความส าคัญในการพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ทราบ 
 4. มีการบูรณาการโครงการภายในกลุ่ม/หน่วย  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนด
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 5. มีการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรการบริหารงาน
เหมาะสมตามความจ าเป็น คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ตามห้วงระยะเวลา ทั้งในระดับโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อย่าง
เป็นระบบ 
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แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
“งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 
 1. นโยบายด้านที่ 1  ด้านนักเรียน 
  นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  มาตรฐานที่ 1  นักเรียนมีคุณธรรม 
   - นักเรียนมีเหตุผล  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   
   - นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม   
   - นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
  มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   - นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียนได้  คิดเลขเป็น  ตามระดับช่วงวัย 
   - นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  มาตรฐานที่ 3  นักเรียนในศตวรรษที่ 21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   - มีทักษะอาชีพและชีวิต  
   - มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
   - มีทักษะการสื่อสาร  
   - มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
   - มีทักษะการเรียนรู้  
   - มีทักษะการร่วมมือ 
 2. นโยบายด้านที่ 2  ด้านครู 
  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  ยกระดับความเป็น   
มืออาชีพ 
  มาตรฐานที่ 1  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   - ครูมีแผนพัฒนาตนเอง (Individual plan) และเป็นแบบอย่างที่ดี 
   - มีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   - มีการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร   
   - การร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning 
Communication : PLC) 
  มาตรฐานที่ 2  ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   - มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   - การบริหารจัดการชั้นเรียน   
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   - มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และการจัดการเรียนรู้     
อย่างหลากหลาย   
   - การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  ครูมืออาชีพ 
   - ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน   
   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
   - นวัตกรรมการสอนและเผยแพร่ Best Practice   
   - มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Network Learning) 
 3. นโยบายด้านที่  3  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   มีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
  มาตรฐานที่ 1  ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   - มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   - มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน   
   - มีปฏิสัมพันธ์  มีทักษะการสื่อสาร  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
  มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
   - เป็นผู้น าและสามารถใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร   
   - เป็นผู้น าและมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาทางวิชาการ   
   - การนิเทศอย่างเป็นระบบ  และการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   
   - การบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ PLC 
  มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารมืออาชีพ 
   - มีนวัตกรรมการบริหารและเผยแพร่ วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)   
   - มีเครือข่ายแห่งการบริหาร (Network Learning)  
   - มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น        
และสังคม   
   - มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  4. นโยบายด้านที่ 4  ด้านสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 
  มาตรฐานที่ 1  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
   - จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สะอาด  ปลอดภัย   
   - แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้   
   - มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พอเพียง  เหมาะสมและมีคุณภาพ 
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  มาตรฐานที่ 2  ด้านระบบบริหารจัดการ 
   - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
   - สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice)  มาใช้ในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา   
   - สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้
กระบวนการ Professional Learning Communication : PLC    
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 3  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
   - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา   
   - มีเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และชุมชน   
   - มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. นโยบายด้านที่ 5  เขตพื้นที่การศึกษา 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
   - มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ เชื่อมโยงและเข้าถึงได้   
   - มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
   - มีการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based Management) ในรูปแบบการ
กระจายอ านาจ 
  มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   - ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านวิชาการ   
   - การก ากับติดตาม สนับสนุนการบริหารงานด้านงบประมาณ   
   - การก ากับติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานบุคคล   
   - ประสานงานด้านการบริหารงานทั่วไป  ร่วมกับภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและท้องถิ่น   
   - การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงาน มีนวัตกรรมที่แสดงถึงความส าเร็จและ           
เป็นแบบอย่างได้   
   - สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   
   - ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร   
   - ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน                      
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   
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   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ มีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ    
   - ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  เป็นเครื่องมือให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดผลผลิตที่ก าหนด
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงก าหนดเป็นแนวทางการใช้
งบประมาณ โดยแบ่งสัดส่วนใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  ร้อยละ  73.56 ของวงเงินงบประมาณ 
 2. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  1   ร้อยละ  0.20   ของวงเงินงบประมาณ 
 3. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  2   ร้อยละ  0.00   ของวงเงินงบประมาณ 
 4. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  3   ร้อยละ  12.31  ของวงเงินงบประมาณ 
 5. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  4   ร้อยละ  2.00    ของวงเงินงบประมาณ 
 6. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  5   ร้อยละ  0.40    ของวงเงินงบประมาณ 
 7. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  6   ร้อยละ  11.53  ของวงเงินงบประมาณ 
ทั้งนี้ งบประมาณทั้ง 7 ด้าน  ต้องรวมกันได้ ร้อยละ 100  ของวงเงินงบประมาณ 
 

การติดตามประเมินผล 
 หลังจากท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการแล้ว จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้ทราบผล และความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และประเมินผลเพ่ือ 
 5.1  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นภาวะผู้น า มีคุณธรรม สังคมยกย่อง และให้การยอมรับ       
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความ
เป็นไทย รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพท่ีดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 
 5.2  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของสังคม 
ทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 5.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถสร้าง 
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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 การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  ทุกกลุ่ม/หน่วยสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปแบบ 
 2.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
 3.  มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. สร้างมาตรการเร่งรัดหากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ  
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 ทั้งนี ้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  นโยบายจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จุดเน้น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และความต้องการของบริบทพื้นที่  โดยการ
ด าเนินงานจกัต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง 
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ปฎิทินการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 3  แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 
กลุ่มนโยบายและ
แผน     -ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายทุกระดับ ตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลระดับชาติ (eMENSCR)  และ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 

    -ประชุมพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

    -ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 

 

    -ประชุมจัดกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มกราคม 2564 จัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกรอบการ
รายงาน ดังนี้ 

กลุ่ม/หน่วย 

15 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 2563–ธันวาคม 2563) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2 
(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ไตรมาสที่ 1-3 
(ตุลาคม 2563–มิถุนายน 2564) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 1-4 
(ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) 

กลุ่ม/หน่วย 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการประเมิน

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการตดิตามประเมินผล

การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สรุินทร์ เขต 3 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  ส าหรับ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3   ตามกรอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 

 คณะท างานจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี                     

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
ที่   ๕๖๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรที่บรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรติดตำมประเมินผล 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
............................................................... 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  จะด ำเนินกำรพิจำรณำโครงกำรที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกำรประเมินตำมนโยบำยทุกระดับ  
เช่น  มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรประเมินเขตสุจริต  กำรควบคุมภำยใน เป็นต้น 
 ดังนั้น  เพื่อให้กำรพิจำรณำโครงกำรที่บรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ    
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกิจกรรมและโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพิชิต  หอมนวล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยเดชำ  กำรรัมย ์ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยส ำรำญ  อยู่นำน รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๕. นำยวีรวัฒน์  พรหมบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๖. นำงพิกุล  ธงไชย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
  ๗. นำยพิศำล  ฉันท์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  ๘. นำยบุญเจริญ  บุญเชิด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  ๙. นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
๑๐. นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุวรรณ์นี  สวยรปู ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวกำญจนำ  ใบพลูทอง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๑๓. นำงอำนันท์ปภำ  ฉลำดเอื้อ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๔. นำงนิชำภัทร  ผะงำตุนัตถ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๕. นำงสุภัค  สำรสุข นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
 

๑๖. นำงนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ... 
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๑๖. นำงนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗. นำงชลกนก  ศรีไทย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๘. นำงธมลวรรณ  พลัง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำวศิริวรรณ  เป็นสขุ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำววิลำศินี  ก ำจิตเอก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๑. นำงวรรณรัตน์  ไชยชนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร ปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินกำรให้เป็นตำมนโยบำยที่ก ำหนด  
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗   ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                           (นำงภำนิชำ  อินทร์ช้ำง) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
ที่   ๕๖๗ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 

............................................................... 
 ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร     
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ 
เขต ๓  เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  ณ หอประชุมปรำสำททอง  ไปแล้วนั้น 

  เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต ๓   มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตำมเจตนำรมณ์ของนโยบำยทุกระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพิชิต  หอมนวล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยเดชำ  กำรรัมย ์ รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยส ำรำญ  อยู่นำน รองผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๕. นำยวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๖. นำงพิกุล  ธงไชย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
  ๗. นำยพิศำล  ฉันท์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  ๘. นำยบุญเจริญ  บุญเชิด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  ๙. นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
๑๐. นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุวรรณ์นี  สวยรปู ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวกำญจนำ ใบพลูทอง   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๑๓. นำยวิรัตน์  ปัญญำคิด อุปนำยกสมำคมผู้บริหำรกำรศึกษำอ ำเภอปรำสำท กรรมกำร 
๑๔. นำยศุภกร  เขียวสระคู นำยกสมำคมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอสังขะ กรรมกำร 
๑๕. นำยมนตรี  สำยพญำศรี นำยกสมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอกำบเชิง กรรมกำร 
 

๑๖. นำยสงวน  ค ำลอย... 
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๑๖. นำยสงวน  ค ำลอย นำยกสมำคมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอบัวเชด กรรมกำร 
๑๗. นำยโชคชัย  สำลิวงษ ์ นำยกสมำคมผู้บริหำรกำรศึกษำอ ำเภอศรีณรงค์ กรรมกำร 
๑๘. นำยเพชร  อึงชื่น นำยกสมำคมข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอพนมดงรัก กรรมกำร 
๑๙. นำงธนำนันต์  ดียิ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกะดำด กรรมกำร 
๒๐. นำงอำนันท์ปภำ ฉลำดเอ้ือ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๑. นำงนิชำภัทร  ผะงำตุนัตถ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒. นำงนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๓. นำงชลกนก  ศรีไทย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔. นำงธมลวรรณ พลัง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕. นำงสำวศิริวรรณ  เป็นสขุ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำงสำววิลำศินี  ก ำจิตเอก   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงวรรณรัตน์  ไชยชนะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่กลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำมแนวทำงและนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรสืบไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   ธันวำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                                (นำงภำนิชำ  อินทร์ชำ้ง) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
ที่   ๕๗๖/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                              ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  ตำมกรอบแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................... 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔       
เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  สำมำรถด ำเนนิกำรบริหำรส ำนักงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบรบิทของเขต
พื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธภิำพ  ดังนัน้ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต ๓  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร              จัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  
เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร    ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี ้
  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพิชิต  หอมนวล รอง ผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร   ๓. นำยเดชำ  กำรรัมย์ รอง ผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยส ำรำญ  อยู่นำน รอง ผู้อ ำนวยกำร สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
  ๕. นำยวีรวัฒน์  พรหมบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
  ๖. นำงพิกุล  ธงไชย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ กรรมกำร 
  ๗. นำยพิศำล  ฉันท์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  ๘. นำยบุญเจริญ  บญุเชิด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  ๙. นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร         ๑๐. นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรศึกษำทำงไกล 
         เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร กรรมกำร 
        ๑๑. นำงสำวสุวรรณ์นี  สวยรูป ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
        ๑๒. นำยนคร  เจือจันทร ์ นิติกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
        ๑๓. นำงวันนำ  ค ำบุญฐติสิกุล นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
        ๑๔. นำงสำวกำญจนำ ใบพลูทอง   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร  
        ๑๕. นำงนงลักษณ์  บึง้ชยัภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร          ๑๖. นำงชลกนก  ศรีไทย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนนิกำรพิจำรณำจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณบริหำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต ๓  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ บงัเกิดผลดีต่อทำง
รำชกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                         (นำงภำนชิำ  อนิทร์ช้ำง) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสรุินทร์  เขต ๓ 
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คณะท ำงำน 
จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
1. ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 
 1.1 นางภานชิา  อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.2 นายพิชิต  หอมนวล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
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