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พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา  
ในหลวงรัชกาลที่ 10 

 
  

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
3. มีงานท า- มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองด ี

1. มีทัศนคติที่ถกูต้องต่อบ้านเมือง 
   1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   2. ยึดมั่นในศาสนา 
   3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพื้นฐานชีวิตทีม่ั่นคง – มีคุณธรรม 
   1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว –ดี  
   2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
   1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา 
                                   ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
                                   ท างานและมีงานท าในที่สุด 
   3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง 
         และครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองด ี
   1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
       ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
   3. การเป็นพลเมืองดี คือ 
      “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ 
        ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 

 



 

                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการด าเนินการ    
ตัวชี้วัด แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงความต้องการในการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  โดยได้ก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ที่มีความสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 6 กลยุทธ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ“การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา” การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการระดมสรรพก าลัง  
และร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
ต่อการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนานักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  3 ตั้งส านักงานอยู่เลขท่ี 77 หมู่ที่ 4  
ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4463-4541
โทรสาร 0-4463-4542  Website : http://www.brm3.go.th /  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
บุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  55  กิโลเมตร และ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  350 
กิโลเมตร รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอ จ านวน  8  อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอนางรอง อ าเภอ
ละหานทราย  อ าเภอหนองกี่  อ าเภอปะค า  อ าเภอหนองหงส์  อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอโนนดินแดง และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น  214  แห่ง 
เขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยแถลงและอ าเภอจักราช 
   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมือง  อ าเภอประโคนชัยและอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
   และอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว      

           แผนที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
 

 



 
            2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 
 2.1  จ านวนโรงเรียน นักเรียน และครู จ าแนกรายอ าเภอ  

 ที่   อ าเภอ  
จ านวน 

 โรงเรียน   นักเรียน   ครู  
1  นางรอง  56 9,669 558 

2  ละหานทราย  34 7,702 444 

3  หนองก่ี  35 5,702 359 

4  ปะค า  18 4,063 230 

5  หนองหงส์  31 4,749 308 

6  โนนสุวรรณ  9 2,438 130 

7  โนนดินแดง  12 2,550 152 

8 เฉลิมพระเกียรติฯ 19 3,076 176 
 รวม 214 39,949 2,357 

ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

 
         2.2 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามระดับชั้นสอน 

รวมทั้งสิ้น 
อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 

1  นางรอง  42 14 56 
2  ละหานทราย  19 15 34 
3  หนองก่ี  22 13 35 
4  ปะค า  6 12 18 
5  หนองหงส์  18 13 31 
6  โนนสุวรรณ  6 3 9 
7  โนนดินแดง  9 3 12 
8  เฉลิมพระเกียรติฯ  13 6 19 
 รวม 135 79 214 

ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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           2.3 จ านวนห้องเรียน และนักเรียนในสังกัด จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้อง นักเรียน 
อนุบาล 1   39 496 
อนุบาล 2 241 3,596 
อนุบาล 3 246 3,833 

รวม 526 7,925 
ประถมศึกษาปีที่ 1 254 3,952 
ประถมศึกษาปีที่ 2 256 4,416 
ประถมศึกษาปีที่ 3 251 4,562 
ประถมศึกษาปีที่ 4 251 4,322 
ประถมศึกษาปีที่ 5 253 4,606 
ประถมศึกษาปีที่ 6 253 4,683 

รวม 1,518 26,541 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   93  1,916 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   94  1,845 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   93  1,722 

รวม 280  5,483 
รวมทั้งสิ้น 2,324 39,949 

ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

2.4 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดการจัดการศึกษา 

ขนาด เกณฑ์ จ านวน (โรงเรียน) 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
 

จ านวนนักเรียนตั้งแต ่  120  คน ลงมา 
จ านวนนักเรียนตั้งแต ่  121  -  499  คน 
จ านวนนักเรียนตั้งแต ่  500  -  1,499  คน 
จ านวนนักเรียนตั้งแต ่  1,500  คนขึ้นไป 

  86 
118 
   8 
   2 

 
 รวม 214 

 
ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 



 
            4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

2.5 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดการจัดสรรงบประมาณ 

ขนาด เกณฑ์ จ านวน (โรงเรียน) 

ขนาดที่ 1 
ขนาดที่ 2 
ขนาดที่ 3 
ขนาดที่ 4 
ขนาดที่ 5 
ขนาดที่ 6 
ขนาดที่ 7 

จ านวนนักเรียน         0  -  120  คน 
จ านวนนักเรียน      121  -  200  คน 
จ านวนนักเรียน      201  -  300  คน 
จ านวนนักเรียน      301  -  499  คน 
จ านวนนักเรียน      500  -  1,499  คน 
จ านวนนักเรียน    1,500  -  2,499  คน 
จ านวนนักเรียน    2,500   คนขึ้นไป 

86 
67 
35 
16 
8 
2 
- 

 รวม 214 
 
ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 

2.6 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามประเภท  

ที ่ ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข้าราชการครูสายผู้สอน 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง 
ธุรการโรงเรียน 

  1 
  3 
  9 
 20 
 46 
191 
    1 

            2,165 
148 
 218 
  62 
 106 
 199 

รวม 3,168 

ที่มา :  ข้อมูล P –OPEC  ณ วันท่ี  31  ตุลาคม  2563 
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3.  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   ก าหนดให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
        (1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานใน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับ ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
         (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น  
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
         (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานดา้นการศึกษา 
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

4. กรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ศึกษากรอบแนวคิดและทิศทาง 

การด าเนินงานในทุกระดับ ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปคือ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา   
ที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ 
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 



 
            6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน       
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น และ 
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ       
จัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ  
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัด 
ของตน 

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า       
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

1.7  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.7.1  ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.7.2  ด าเนินการตรากฎหมาย เพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา       

ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
1.7.3  ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์   

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม  
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

1.7.4  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม    
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกัน 
ทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ



 

 

7                                                                                                         แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ  6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย     
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแมบ่ทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้ง   
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ  
3) การพัฒนา การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด
กลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) 
ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการและข้ึนตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน

ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  4) ด้านกระบวนการยุติธรรม        
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป       
7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  3) การลดความเหลื่อมล้ า     
ทางการศึกษา  4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การ   
จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงาน       
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 



 
            8 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเดิม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน  
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์         
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ  

แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก่ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง  
หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ี
เกีย่วข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ    
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก ่ 1) การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์  2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  6) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8) การบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  9) การป้องกันและแกไขปัญหาการค้ามนุษย์  10) การป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง ความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน     
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความม่ันคงทางพลังงาน  18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน ้า  19) การรักษาความม่ันคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย  
ความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ   
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม         



 

 

9                                                                                                         แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10) การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป  
การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21         
8) การแกไ้ขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟ้ง
ความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ       
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาส ในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ แต่ละเรื่องดังกล่าว   
อีกท้ัง ได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจ ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากร การเน้นย ้าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง        
การบูรณาการแผนดังกล่าวสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด และการก ากับ ติดตาม รายงาน     
ผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
       10. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ใน 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้านความ
ปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ 4) ด้านประสิทธิภาพ 

11. ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ เพ่ือทักษะ 
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21 Century Skills) : (www.p21.org) เป็นการผสมผสาน 
องค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความช านาญการและความรู้ทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
1) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผล 
การคิดอย่างเป็นระบบการตัดสินใจ/ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร ( Communication) เป็นการ
สื่อสารที่ชัดเจน 3) การร่วมมือ ( Collaboration)  เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity 
Thinking) ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
  2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information,Media and Technology Skills) 
มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการ
เชื่อมโยงประเมินและสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
  3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถ 
ในการยดึหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม  
มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้
ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบัน 
  ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 
3R+8C+2Ls  ดังนี้ 

3R 
1. อ่านออก Reading 
2. เขียนได้ (W) Riting 
3. คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 
8C 
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 

(Critical Thinking & Problem  Solving) 
  2.  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
  3.  ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
       (Collaboration,teamwork & leadership) 

4. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
     (Cross-cultural Understanding) 
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5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
    (Communications, information & media literacy) 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (Computing & ICT Literacy) 
7.  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
8.  ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 

  2Ls 
  1.  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
  2.  ภาวะผู้น า (Leadership) 

 
  จากสาระส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้อง เชื่อมโยง แนวนโยบายและจุดเน้นต่างๆในทุกระดับ ผนวกกับบริบทและ
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยได้ทบทวนการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
ที่ก าหนด โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศกึษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
4. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
 
 4.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  

ด้านปริมาณ 
ที ่ รายการ เป้าหมาย ด าเนินการได ้ ร้อยละ 
1 จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ (อายุ 3 ปี)   496    496 100 
2 จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ (อายุ 4 ปี) 3,596 3,596 100 
3 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (อายุ 4-5 ปี) 7,429 7,429 100 
4 นักเรียนที่ออกกลางคันในรอบปีที่ผ่านมา ไม่เกินร้อยละ 0.5 0 0 

 
ด้านคุณภาพ 

ที ่ รายการ เป้าหมาย ด าเนินการได ้ ร้อยละ 
1 
2 

จ านวนนักเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น ป.1 
จ านวนนักเรียน(ในสังกัด)มีภาวะสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์        

3,833 
39,949 

3,833 
25,371 

100 
63.51 

 
ที่มา :  สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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4.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับ   

ด้านปริมาณ 
ที ่ รายการ เป้าหมาย ด าเนินการได้(คน) ร้อยละ 
1 จ านวนนักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนชั้น ป.1(7ปี) 3,833 3,833 100 
2 จ านวนนักเรียนจบ ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1  4,724 4,724 100 
3 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (กลุ่มอายุ 6-14 ปี) 26,541 26,541 100 
4 นักเรียนที่ออกกลางคันในระดับประถมศึกษา ไม่เกินร้อยละ 

0.5 
- 0 

5 นักเรียนที่ออกกลางคันในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 
ร้อยละ  1 

4 0.07 

ที่มา :  สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ด้านคุณภาพ   

ที ่ นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ด าเนินการได ้

1 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) 
- ด้านภาษา 
- ด้านค านวณ 
 

52.39 
55.65 
51.26 

46.62 
46.46 
46.77 

 
 
2 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

41.49 
55.55 
35.92 
40.16 
34.34 

 

36.18 
48.90 
31.32 
34.75 
29.74 

 
 
 
 

3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (O-NET) 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

35.26 
52.87 
26.94 
35.42 
25.80 

33.66 
54.49 
22.72 
28.95 
28.48 

 

ที่มา :  ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
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4.3 การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส   
 
ที ่

 
รายการ จ านวน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของนักเรียนทั้งหมด 

นักเรียน 
(ในสังกัด) 

พิการ ด้อยโอกาส พิการ ด้อย
โอกาส 

1. 
2. 
 
 
 

3. 

จ านวนนักเรียนเข้าใหม่ (อนุบาล) 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล1-ม.3) 
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
2.2 ระดับประถมศึกษา 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนที่มีความพร้อมในการ 
เข้าเรียนชั้น ป.1 (อ. 1 –  อ. 3) 

4,092 
39,949 

7,925 
26,541 
5,483 
3,833 

18 
3,361 

18 
2,587 

756 
18 

2,619 
32,345 

5,571 
22,217 
4,557 

    2,952 

 0.43 
 8.41 
 0.22 
 9.74 

 13.78 
 0.46 

64.00 
80.96 
70.29 
83.70 
83.11 
77.01 

 
รวม 39,949 3,361 32,345 8.41 80.96 

ที่มา :  รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
5. สภาพปัญหาและความต้องการ 

          5.1   ด้านโอกาสทางการศึกษา 
สภาพปัญหา 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ กล่าวคือ 
สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100  แต่ยังมีรายการที่ต้องช่วยเหลือและพัฒนาด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ได้แก่ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับยังมีอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการไม่ให้มีนักเรียน
ออกกลางคัน 
  อีกประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ซึ่งยังมีกลุ่ม
นักเรียนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ นักเรียนพิการ จ านวน 3,361 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของนักเรียน
ทั้งหมด จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้อย่างสงบสุข และกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส จ านวน 32,345 คน คิดเป็นร้อยละ 80.96 ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการ 
ช่วยเหลือด้านปัจจัยในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะ เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยรวม และภาครัฐต้องจัดปัจจัยสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา 

สาเหตุของปัญหา  
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่ตกต่ าส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และการด ารงชีวิต  
ของผู้ปกครองและนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส 

2) ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องการใช้แรงงานเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ 
มีนักเรียนย้ายติดตามผู้ปกครองแล้วไม่ได้เข้าเรียนหรือมีการออกกลางคัน 
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   3)  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนในสถานศึกษาจนจบหลักสูตร 

   4)  รูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
และเด็กพิการเท่าที่ควร 

   5)  สถานศึกษายังไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสที่มีจ านวนมาก 

   6)  การคัดกรองนักเรียนพิการไม่สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการ 

ความต้องการ 
 1)  ให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกระดับ 
 2)  ให้มีการส ารวจข้อมูลเด็กทุกประเภทให้ชัดเจน และมีการติดตามเด็กในวัยเรียน 

(การศึกษาภาคบังคับ) ให้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3)  จัดรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับเด็กปกต ิเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และสนับสนุนให้มีการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 4) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ วัสดุ อุปกรณ์  สื่อ การเรียนการสอน  
            5) ควรให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเก่ียวกับแนวปฏิบัติการย้ายและเข้าเรียนของนักเรียน
ให้ถูกต้อง 
   6) ควรให้มีการประสานและตรวจสอบข้อมูลระหว่างโรงเรียนและอ าเภอ 
   7) ควรบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
   8) การออกหลักฐานการศึกษา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักได้ 
   9) ควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสมรรถนะให้แก่นักเรียนที่พิการ และให้ความดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา 

5.2   ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  สภาพปัญหา 
           ด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา  

2562  ที่ผ่านมา โดยภาพรวมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 มีผลการด าเนินงานที่ลดลงในทุกระดับ กล่าวคือ 

ผลการประเมินคุณภาพในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาใน 4  รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ภาพรวมปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 36.18  ต่ ากว่า ปีที่ผ่านมาร้อยละ  5.31  
(41.49) ลดลงทุกรายวิชา และรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนประเมินต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  29.74  และ
รายวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.32 
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ผลการประเมินคุณภาพในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาใน  4 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
ภาพรวมปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนประเมิน ร้อยละ 33.66 ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.60 (35.26) 
มีรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาไทย มีผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 54.49 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 28.48 สูงขึ้นร้อยละ 1.62 และ 2.68 ตามล าดับ 
รายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุด 2 รายวิชา คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.72 และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 28.48  นอกจากนี้ ยังพบว่าครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เพียงพอ จึงสอนไม่ครบ
หลักสูตร และไม่ครบตามเวลาในหลักสูตร ขาดการวัดและประเมินผลอย่างจริงจัง ขาดการนิเทศก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ  การทบทวนหลังปฏิบัติงานหรือการถอดบทเรียน (After 
Action Review : AAR)  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 

        สาเหตุของปัญหา 
1)  ครูผู้สอนต้องพัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

ครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน 
2) ครูผู้สอนได้รับมอบหมายภารกิจอ่ืนมากเกินไปท าให้ไมม่ีเวลาสอนนักเรียนเต็มที่ 

ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ครูผู้สอนมี      
ภาระงานเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) สถานศึกษา ครูผู้สอน ไม่น าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
ทั้งนี ้เนื่องจากการไม่เข้าใจเรื่องหลักสูตรและจุดเน้นของหลักสูตร รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร 

 4)  ครูผู้สอนไม่ใช้แผนการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูผู้สอน   
ขาดการวิเคราะห์เนื้อหา หลักสูตรและการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และบางส่วนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม     
การสอน ยังคงสอนตามหนังสือเรียนเท่านั้น  

  4.1 ครูไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลายและ 
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนไม่เป็นระบบ 

  4.2 นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี     
ที่มีประสิทธิภาพ 

5)  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาบางแห่ง ไม่จูงใจให้นักเรียนมาเรียนและ 
ตั้งใจเรียน ผู้เรียนไม่มีความพร้อมที่จะเรียน 

6) ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย และสื่อไม่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนื่องจาก
การขาดทักษะในการใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นอกจากนี้การสนับสนุนด้านงบประมาณ        
ยังไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

7) สถานศึกษาได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องใช้งบประมาณและปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

8) สถานศึกษาขาดความตระหนักในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
  ด าเนินการเพียงเพ่ือรองรับการประเมิน/การตรวจสอบ จากต้นสังกัด และองค์กรภายนอกเท่านั้น  ท าให้ระบบ   
  ไม่ยั่งยืนและไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 



 
            16 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

9)  การจัดท าหลักฐานการประเมินผลไม่สอดคล้องและไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
สถานศึกษา/ครูผู้สอน ไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 
         10)  กระบวนการวัดประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ ไม่อิงมาตรฐานและไม่สะท้อนมาตรฐาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผลไม่หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะกระบวนการวัดและ
ประเมินผล 

  11)  ผู้บริหารขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีภาระงานมาก และ 
ให้ความส าคัญน้อย 
                   12)  ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีและได้รับผลกระทบสูงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การสนับสนุนจากภาครัฐ ชุมชน องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและภาวะสุขภาพอนามัย 

         ความต้องการ 
     1) ศึกษาผู้เรียนรายบุคคลและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) พัฒนาครูผู้สอน อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
3) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยพัฒนาและจัดหาสื่อส าหรับนักเรียนที่มี

ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น อบรมพัฒนาครภูาษาไทย 
4) รณรงค์การอ่านคล่องเขียนคล่องและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
5) จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
6) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยี 

และการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
7) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่าย  

Internet ที่มีประสิทธิภาพ 
8) พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

และจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายใน 
10) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระตามความต้องการของท้องถิ่น 
11) ศึกษาและน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12) ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
13) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสนใจงานวิชาการมากขึ้นและให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ

อยู่เสมอ 
14) สนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนางานวิชาการ ด้านสื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เพียงพอ 
15) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
16) พัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล 
17) ให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           18) ให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

เพ่ือให้สามารถวางระบบการประกันให้เป็นงานที่ปฏิบัติปกติได้ 
            19) สร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
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           20) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม 
                     21) สนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  22) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 

23) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
24) จัดระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

        5.3 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 สภาพปัญหา 

1) ระบบข้อมูลสารสนเทศยังขาดความชัดเจน  ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารงานและขาดการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

2) ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารของสถานศึกษาบางแห่งยังไม่มี 
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3) ประสิทธิภาพการบริการและการประสานงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
4) ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งสนใจงานวิชาการน้อย และยังไม่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
5) ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งขาดการนิเทศภายใน การก ากับ ติดตาม และมีความล่าช้า 

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
6) บุคลากรในสถานศึกษา ขาดความรู้ ความช านาญ ด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ 
7) สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการวางแผนที่เป็นระบบและหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา ไม่ศึกษาและไม่ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
8) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เพียงพอ และ 

มีสภาวะการขาดแคลนสะสมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์   
  9) การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ ยังขาดข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินการที่ชัดเจน  
ท าให้มีความคลาดเคลื่อนและยังเป็นความเสี่ยงในการจัดตั้งและจัดสรรที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม 

10) สถานศึกษาบางแห่งยังไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล 

11) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เพียงพอ และ ยังขาดทักษะและความช านาญ  
ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ 

12) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือ ยังมีน้อย 
13) การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และการแสวงหาความร่วมมือ ยังมีน้อย 

 สาเหตุของปัญหา 
1) สถานศึกษาขาดความตระหนัก ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 

จัดการศึกษา 
2) บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่าที่ควรและ 

มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองน้อย 
3) บุคลากรส านักงานบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานและการให้การบริการ 
4) สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความตระหนักในการวางแผนเพื่อพัฒนาและน าแผนไปใช้ 

ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม และน าแผนไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



 
            18 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

5) สถานศึกษาบางแห่งยังขาดแคลนเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6) ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาตนเอง รู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก 
ยุคใหม ่

7) สถานศึกษาบางแห่งมีระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพน้อย 
8) สถานศึกษาขาดการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการ 

โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 
9) บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ตรงตามวิชาเอก 

            ความต้องการ 
1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทุกระดับให้มีความชัดเจน เพียงพอ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

และให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างความตระหนัก ให้ความส าคัญความรับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ปรับปรุง/พัฒนา/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารที่ประสิทธิภาพ 
4) อบรมพัฒนาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
5) นิเทศ ก ากับ ติดตามท่ีเป็นระบบ 
6) สร้างความตระหนัก ให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

การศึกษา มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
7) ก าหนดเจ้าภาพหลัก  เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุนการด าเนินงานในการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 
8) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีธรรมาภิบาล 
9) สร้างวัฒนธรรมขององค์การด้านการบริการ 
10) สร้างเครือข่ายและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลายและท่ัวถึง 

  11) ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา 
  12) บรรจุหรือย้ายครูตามความต้องการของสถานศึกษา 

13) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานส านักงานฯ เป็นแนวทางในการพัฒนา 
14) ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรม พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
15) การจัดหาเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และทันสมัยรวมถึง 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น และเพียงพอ 
16) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถรองรับการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยบังคับบัญชา 
ทุกระดับ 

17) ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

18) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจบทบาทหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้บรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม  โดยศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และแผนอื่นๆ พร้อมทั้งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั 

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่  4 ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 
 3 ระดับ ได้แก่     

  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 

แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 
ระดับท่ี 2 ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญา ระหว่างประเทศ ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดศ้ึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง    
กับแผนทั้ง 3 ระดับและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางและเปูาหมายในการปฏิบัติราชการ          
ให้หน่วยงานในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ สามารถขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพทเ์ป็นรูปธรรม  ตอบสนองต่อการรายงานผลตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 



 
            20 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีวิสัยทัศน์คือ  “การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ             
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน   
การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู            
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็ม  
ตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน                
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว       
เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส        
ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก่ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ  

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส            
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด  สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ในระยะยาวต่อไป 
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ 

โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต       
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่    
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบัน    
ไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตร  
การเรียนการสอน ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ 
(Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง        
ในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู  
การพัฒนา โรงเรียนให้มีคุณภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต       
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อม 
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้    
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ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา    
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และ
โรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู       

การพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 

ด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม กบับริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ 
การพัฒนา ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็น    
ในศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณร์าชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนคิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนา
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบัน 
โคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน 
ตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 

ที่มีคุณภาพเปูาหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ ที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา 

ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ    
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กท่ีประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การฃับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน   
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความ 

ช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ 
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย 

ทีต่้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน 

ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ล่งเสริมการจัดการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความม่ันคง 
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่งเสริมการจัด 

การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหา ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
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1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก่ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัด 

การศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด     
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา         
ยาเสพติด สร้างและพัฒนา ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกัน  
และแก่ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก่ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ 

บริหารและพัฒนาประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา 

การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การ     
จัดการศึกษา พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน     
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผล           
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจ 

ในความเป็นไทย มากข้ึนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล       
ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่งเสริมให้มี  
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ       
ตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว    
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
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การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ 
ส่งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่าง     
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ   
ท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร     
ที่ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการ 

จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ม ี 

การปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน 
ต่อด้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อด้านการทุจริต และพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย์สุจริต และปูองกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัด
การศึกษา ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ 
บุคคล ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา  

ที่ต้องมกีารยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
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2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา 

3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน 
พ้ืนที่สูงในถิน่ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง         
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 และอาจารย์ 

2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ 
ประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

เพ่ือให้ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมี ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก การจ้างครู คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
มัธยมศกึษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแกไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
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4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน   
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรม ความคือย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 

ดิจิทัลแห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 
การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อด้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อด้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

4.1 วัตถุประสงค์ 
ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้

ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ 
เข้มแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน ้า 

ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 
 



 
            28 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

4.2 เป้าหมายรวม 
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

ที่ 2.2 ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต ่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม่ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย    
ที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต     
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี   
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก    
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทน 
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับ ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ    
ที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม    

ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
4.3.3 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตาม 

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยล่งเสริมให้มีการปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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    4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ 
ความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจ้างครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี  
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษดา้นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน  
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ   
ทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
4.4.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของ 

กลุ่มคนที่มีฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก่ไขปัญหาความยากจน 
4.4.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม 

ของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40  

ที่มีรายได้ต ่าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ 
เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ 
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
ในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  

และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ   
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง    
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ 
ม่ังคั่งและยั่งยืน 

4.6.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

4.6.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ 
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบ 
ในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนิน
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก่ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

4.7.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก่ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต ้
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็น 

การปูองกัน และแก่ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ 

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
5.1.4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่  

และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ 
ม่ันคงภายใน 

5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น 
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด 
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5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง  
ตระหนักรู้ถึงโทษ ของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น 

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต  

และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน 

และปฏิเสธการทุจริต 
 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

2.2  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 
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 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและ 

ประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  

2.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแช่งขัน 
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  

มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

4.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 

ในพ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย 
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(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 าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
         - นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ 
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ 
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
           2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
           3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
           4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          - จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
              1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
                 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง  
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
                 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ     
จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
                 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน 
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
                 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
             1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
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                  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
                  - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน 
                  - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
           2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
                 - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
                 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง  
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
            3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
                 - ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
             4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
                 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ  
และสร้างรายได้ 
             5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
                - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

      - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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                - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง 
กับการปฏิรูปองค์การ 

              - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง 
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
                - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
                - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

4. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
  นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) 
ประกาศ  ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น  
  เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งท าให้สังคมต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System 
:TES) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) 
  “5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System :TE S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 
  -ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  -ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill 
ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
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  -เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชน ที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center: HCEC)จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform 
: DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
  ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท าครูยกก าลังสอง 
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียนหลักสูตร
ยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น 
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน 
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 
  -พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 
  -จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 
  -ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล       
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  -จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 

5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2565 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ใน 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ 
ที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 

http://www.deep.go.th/
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2. ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน มีการพัฒนาที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ     
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปูองกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียม 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการด ารงชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น   

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ 

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stan Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท   
ของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. กลยุทธ์หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
กลยุทธ์ที ่4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่5   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6. นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    บุรีรัมย์ เขต 3 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET, NT เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 
- ผู้บริหาร ครู หากลยุทธ์ ปรับวิธีด าเนินการ ทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และ 

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การอ่าน การเขียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกทุกคน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  อ่านออก เขียนได้ อ่านค ายากได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

3. การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล แต่ละรายวิชา(ครูประจ าชั้น/วิชา) 
- จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมประจ าชั้น / ห้องเรียน 
- ผู้อ านวยโรงเรียนตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกล DLIT / DLTV 
- การเรียนรู้จากสื่อ/ Internet (New Normal) นักเรียนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
- การใช้ DLTV (ระบบใหม่ Digital) ช่วยครู ด้านหลักสูตร คู่มือ แผนการสอน ใบงาน 

  5.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 100 % 
- โรงเรียนคุณธรรม วิถีพุทธ ศีล 5 
- การเข้าแถวสวดมนต์ นักเรียนท่องศีล 5 
- การใช้ ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติทางกาย วาจา (ละเว้น) 

  6.  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อมูล Big Data ในโรงเรียน 
- โรงเรียนจดัท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- โรงเรียนมีระบบ Internet ทีป่ระสิทธิภาพ ใช้ได้ 100 % 
- ทุกห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม มีสัญญาณ Internet 
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  7.  การบริหารจัดการขยะ 
- โรงเรียนทุกแห่งต้องมีโครงการ Zero West 
- โครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” (3R 1G +3) 

3R : Reduce ลดการใช้ / Reuse การใช้ซ้ า / Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ 
1G : Green Meeting การประชุมที่ใช้วัสดุย่อยสลาย 
+3 : รณรงค์การใช้ถุงผ้า/ บันทึกข้อมูลขยะแยกประเภท /ครูท าเป็นตัวอย่าง 

 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บังเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้   

 
1.วิสัยทัศน ์

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นองค์กรจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานความเป็นไทย สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
  
                                                 2. พันธกจิ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับ 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาทางเลือกและการศึกษาพิเศษแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย   สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ระดับสากล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
  4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

     3.ค่านิยมองค์กร 
   “มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู” 
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4. เป้าประสงค์ 

  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
  2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  3. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษา 
  6. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
(Zero Waste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  กลยทุธ ์

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก าหนดแนวทางการบริหาร 
การจัดการศึกษา  โดยยึดกรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้อง     
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด     
กลยุทธ์มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่5   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที ่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น ชื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

2564 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มี
คุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะมีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่นและสังคม
โดยรวมซื่อสัตย์สุจริตมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยและรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมี     
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 100 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง   
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 100 

5 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงเช่นภัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น 

ร้อยละ 100 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ*** 

ร้อยละ 85 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและจัดกิจกรรมการสร้าง ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 100 

8 ร้อยละของผู้เรียนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลชายแดนได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
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1.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1.3.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ด ี

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์          
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ ์      
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามและประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่ก าหนด 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 

 1.3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามและประเมินสถานศึกษา 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ปูองกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหาต่างๆได้รับค าปรึกษาชี้แนะ
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลารวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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 1.3.3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดารได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ทุรกันดาร ชายแดนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดารชายแดน      
ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม    
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ทุรกันดารชายแดน” ในรูปแบบต่างๆเช่นจัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการ              
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
  2) สถานศึกษา 
   (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
   (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
   (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพและภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแช่งขัน 
2.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ร้อยละ 100 

2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศกัยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ร้อยละ 10 
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 2.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเองน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัดความสนใจและความต้องการพัฒนาทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่
ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4) ส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

   (5) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) สถานศึกษา 
   (1) ด าเนินการวัดแววผู้เรียนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ    
ความถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เช่น การจัดการเรียนรู้         
ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ     
สหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering andMathematics Education : STEM 
Education) เป็นต้นโดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
   (2) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัดความสามารถความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
   (3) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
   (5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ
และภาษาที ่3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
   (6) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคลโดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 เป้าหมาย 

3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา** 
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ๊ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน** 

ร้อยละ 4 

3 ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)** 

ร้อยละ 10 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป** 

ร้อยละ 81 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู*** 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา     
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา  
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด** 

ร้อยละ 100 

7 รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการ       
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA** 

ร้อยละ 100 

8 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ความสามารถ       
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น** 

- 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล ทุกด้านและ           
มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล** 

- 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคลเพ่ิมข้ึน** - 
11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ       

ในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม         
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่        
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21** 

ร้อยละ 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป** 

ร้อยละ 80 
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 3.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  3.3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

    เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะสอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน 
ทัง้ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีทักษะสื่อสารภาษาไทยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ผู้ให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   2) สถานศึกษา 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน   
เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

 3.3.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
  3.3.2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม   
และสติปัญญามีวินัยมีทักษะสื่อสารภาษาไทยและมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) และทักษะด้านดิจิทัล  
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ปีเว้นปีสรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรปฐมวัยรวมทั้งผู้ปกครอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    (4) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
    (5) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงาน               
ผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) สถานศึกษา 

 (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ   
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 (2) จัดการเรียนรู้สร้างประสบการณ์เน้นการเรียนเป็นเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมีความ 

ปลอดภัยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) จัดหาสื่ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
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 (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการมีส่วนร่วม 

และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
  3.3.2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา      
มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้มีคุณลักษณะ 

 - เป็นไปตามหลักสูตร 
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ      

ของประเทศ 
    - มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
    (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่3 และด าเนินการประเมินรวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) สร้างกลไกขอระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
    (6) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวมรวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) สถานศึกษา 
    (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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    - ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
    (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและ
ความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพเป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
    (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
    (6) จดัการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
    (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
   3.3.2.3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา
มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ 
ในการเรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าน าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะ 
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
    (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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    (3) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง   
กับความสามารถความถนัดและความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (4) ส ร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ       
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิดนักปฏิบัตินักประดิษฐ์เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ง 
จัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกายและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง         
ให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
    (6) ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2) สถานศึกษา 
    (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
    (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
    (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักคิดนักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์เป็นนวัตกรน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาการออกก าลังกายและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่าง         
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดความต้องการและความสนใจของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
    (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  3.3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและ             
เด็กด้อยโอกาส 
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   (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI) 
      (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
      (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการเรียนรู้ 
      (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสม
กับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 
      (7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก      
ด้อยโอกาส 
      (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
        (9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3.3.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน      
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 โดยแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้สื่อวิดีโอและองค์ความรู้ประเภทต่างๆหนังสือแบบเรียน  
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  2) สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้สื่อวิดีโอและองค์ความรู้ประเภทต่างๆหนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล( Digital Learning Platform)เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ 
ผ่านระบบดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ** 

     - ระดับปฐมวัย 
     - ระดับประถมศึกษา 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
รอ้ยละ 100 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น** 

35,706 คน 

3 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ส าหรับผู้พิการ** 

ร้อยละ 100 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน** ร้อยละ 20 
5 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ

แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
 4.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

4.3.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ตลอดจนการก ากับติดตามและประเมินผล 
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อเก็บรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  2) สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนวางแผน         
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีติดตามตรวจสอบเด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดอาหารอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน    
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
   (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 4.3.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที่ 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆเช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา3) มาตรฐานด้านระบบ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆดังกล่าว ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ประเภทและขนาด
ของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ
และตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

(4) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 
 4.3.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มและสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา   
ที่มีคุณภาพโดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม    
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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 โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   (1) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
   (3) ประสานความร่วมมือกับเพ่ือจัดสรรงบประมาณกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา    
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณและติดตามก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4.3.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   (4) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา     
การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (5) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

(7) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา (ปพ.) 
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กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย 
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก      

ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** 
ร้อยละ 80 

 
2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและ

สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้   
ที่บ้านและชุมชน เช่นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดใช้สารเคมี 

ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของ สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอน
ที่โรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 100 

4 ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ
การน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 100 

5 ร้อยละครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

ร้อยละ 100 

6 ร้อยละสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงาน
สีเขียวต้นแบบโรงเรียน Zero Waste Junior ต้นแบบ และโรงเรียน Zero 
Waste School ต้นแบบ 

ร้อยละ 100 

7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา 
เป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 100 

 
 
 5.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ตามเปูาหมาย การพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โครงการโรงเรียน   
สีเขียว เป็นต้น 
   3 .ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทาง  
การด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และนวัตกรรมอ่ืนๆ 
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   5. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร   
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
   6. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprintในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
   7. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและบูรณาการ สาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
   9. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
   10. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 
5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
   11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะการบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้ เผาและลด   
การใช้สารเคม ีสู่สถานศึกษาปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   13. ขยายผลจากสถานศึกษาคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงานการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   14. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน สถานศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองนิเวศและหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
   16.จัดท าระบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์เว็บไซต์ผลงาน เพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
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กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

6.1 เป้าหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ

รายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น** 2 กระบวนงาน 
2 โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์

ชาติเพ่ิมข้ึน** 
20 โครงการ 

3 ร้อยละของสถานศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85** 

ร้อยละ 90 

4 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต** 

ร้อยละ 50 

5 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

ร้อยละ 100 

6 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big DataTechnology) 

ร้อยละ 100 

7 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 

8 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศในทุกด้าน     
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
 6.3 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ          
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 
 



 

 

57                                                                                                         แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
   4. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 
         เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปโดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนอาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
    (3) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
    (4) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตาม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    (5) จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณสมบัติสมรรถนะและความรู้ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
    (6) สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
   5. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเ้ป็นหน่วยงานมีความทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม
ตรวจสอบติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการด าเนินการ
ดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงาน 
ที่ทันสมัยมีหน้าที่สนับสนุนก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ส่งเสริมสนับสนุนใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
( Integrity&TransparencyAssessment : ITA ) 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารงาน 
    (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area-based Management) 
    (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
    (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
    (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ         
ทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    (8) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจและ    
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
    (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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   6. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
และสถานศึกษา 
   เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง 
    (2) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
    (3) สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย 
    (4) สนับสนุนการพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาผ่านระบบธนาคาร 
   7. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ
และข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ของประเทศน า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงานเช่นระบบแผนงานและงบประมาณ
ระบบบัญชีระบบพัสดุระบบสารบรรณเป็นต้นเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่องโยงกันทั้งองค์กรโดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
   (1) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด  
ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ 
SaaS 
   (2) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐานข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ 
   (3) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับ
การท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 
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   (4) สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมิน
จุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) สนับสนุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครูเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สอดคล้องตามนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 งาน  37  โครงการ ดังนี้ 
 

 
ที ่
 

 
งาน/โครงการ 

 
งบประมาณ 

 
หมายเหตุ 

งานบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ค่าตอบแทนใช้สอย (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทุกระดับ) 400,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

2. ค่าสาธารณูปโภค สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 900,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

3. ค่าวัสดุส านักงาน 750,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 40,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 200,000 กลุ่มอ านวยการ 

6. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000 กลุ่มอ านวยการ 

7. ค่าซ่อมยานพาหนะ 30,000 กลุ่มอ านวยการ 

8. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 กลุ่มอ านวยการ 

9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 978,000 กลุ่มอ านวยการ 

10. ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 72,000 กลุ่มอ านวยการ 

11. งบนโยบายเร่งด่วน   136,000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

12. งบปรับปรุงและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 150,000 งบนโยบายเร่งด่วนใช้ตามกรอบนโยบาย ดังนี้ 

   1.งานนโยบายเร่งด่วนระหว่างปีของรัฐบาล  

   กระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ.ที่ไม่มีโครงการ 

   รองรับ 

   2.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความจ าเป็น 

   เร่งด่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

รวม 3,726,000  
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ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการตามกลยุทธ์ 

งบประมาณตามกรอบ 
กลยุทธ์ 

 
รวม 

 
หมายเหตุ 

(กลุ่ม/หน่วย) 1. สพป.บร.3 2. สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
15,000 -  15,000 -ส่งเสริมฯ 

รวม 15,000 - 15,000  
กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 

 
200,000 - 200,000 -นิเทศฯ 

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

30,000 - 30,000 -นิเทศฯ 

รวม 230,000 - 230,000  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
บุรีรัมย์  เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 

40,000  40,000 -บุคคล 

2. พัฒนางานแนะแนวและการจัด     
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

- 20,000 20,000 -นิเทศฯ 

3. สง่เสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- 70,000 70,000 -นิเทศฯ 

4. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูผู้สอน        
ในศตวรรษท่ี 21 

60,000 - 60,000 -นิเทศฯ 

5 การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น   
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

10,000 - 10,000 -นิเทศฯ 

6 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน  
การสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10,000 - 10,000 -นิเทศฯ 



 
            62 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการตามกลยุทธ์ 

งบประมาณตามกรอบ 
กลยุทธ์ 

 
รวม 

 
หมายเหตุ 

(กลุ่ม/หน่วย) 1. สพป.บร.3 2. สพฐ. 

7. พัฒนาการจัดการประสบการณ์    
การเรียน การสอนปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

20,000 55,000 75,000 -นิเทศฯ 

8 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - สทศ. และ 
สพฐ. 

สทศ.และ
สพฐ. 

-นิเทศฯ 

9 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

- - - -ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

10. ครูคลังสมอง(การจ้างบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

- สพฐ. สพฐ. -บุคคล 

11. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน - สพฐ. สพฐ. -บุคคล 
12. ธุรการครบวงจร 

 
- สพฐ. สพฐ. -บุคคล 

 รวม 140,000 145,000 285,000  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวก 

ในชั้นเรียนส าหรับนักจิตวิทยา 
20,000 - 20,000 -ส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยครอบครัว 

5,000 - 5,000 -ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3. ส่งเสริมการด าเนินงานเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและสุขภาวะในสถานศึกษา 

70,000 - 70,000 -ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

4. บริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

- 115,000 115,000 -ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล        
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สพฐ. สพฐ. -นโยบายและ
แผน 

รวม 95,000 115,000 210,000  
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ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการตามกลยุทธ์ 

งบประมาณตามกรอบ 
กลยุทธ์ 

 
รวม 

 
หมายเหตุ 

(กลุ่ม/หน่วย) 1. สพป.บร.3 2. สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้าน

สุขภาพ(Health  Literate  School) 
- - - -ส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
2. ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  

(3R 1G) 
5,000 - 5,000 -อ านวยการ 

รวม 5,000 - 5,000  
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000 - 50,000 -อ านวยการ 

2. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 - 10,000 -อ านวยการ 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 159,000 - 159,000 -พัฒนาฯ 

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส าหรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนประจ าปี 2564” 

20,000 - 20,000 -บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
 

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

21,000 - 21,000 -อ านวยการ 
-นโยบายและ
แผน 

6. อบรมพัฒนาการจัดท าข้อมูล
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12,000 - 12,000 -บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

123,000 - 123,000 -นโยบายและ
แผน 

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

14,000 - 14,000 -นิเทศฯ 

9. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

- - - -นิเทศฯ 



 
            64 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
ที ่

 
กลยุทธ์/โครงการตามกลยุทธ์ 

งบประมาณตามกรอบ 
กลยุทธ์ 

 
รวม 

 
หมายเหตุ 

(กลุ่ม/หน่วย) 1. สพป.บร.3 2. สพฐ. 

10. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 

- 50,000 50,000 -นิเทศฯ 

11. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา 

180,000 - 180,000 -ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

12. นิเทศ ติดตามและประเมินผล        
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

150,000 - 150,000 -นิเทศฯ 

13. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

40,000  
 

- 

40,000 -นิเทศฯ 

14. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 10,000 - 10,000 -นิเทศฯ 
15. 
 

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - - -ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

รวม 789000 50,000 789000 - 
รวมงบบริหารจัดการส านักงานฯ 3,726,000 - 3,726,000 - 
รวมงบพัฒนาและงบตามกรอบกลยุทธ์ 1,274,000 310,000 1,584,000 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 310,000 5,310,000 - 
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โครงการ                                 ส่งเสริมความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
ในสถานศึกษา 

หน่วยงาน                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย      นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21   
ผู้ประสานงานหลัก            นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร              044 634544  
 

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ:M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านความม่ันคง 
 (1) เป้าหมาย   บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 (2) ประเด็น   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)   ประเด็น ความมั่นคง 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหามี่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
       (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริการประเทศ 

                        ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า Value  chain ของเป้าหมายแผน 
(หลัก)    ชื่อองค์ประกอบ :  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  ชื่อปัจจัย  :   การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน 
  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ          
ทางการศึกษา  ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ 
ให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการปรับระบบนิเวศ(สภาพแวดล้อม)         
ที่เหมาะสม  การเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ได้รับกระบวนการเรียนรู้การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา  พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม      
เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง  ครู  ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง     
ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ         
ยาเสพติดของนักเรียน ละการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้ และรายงานผล             
การด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด (NISPA)  และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS) ได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้     

ความเข้าใจภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
3. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานด้านเสพติด และระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

สามารถใช้งานโปรแกรมรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(NISPA) และ
ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด  โรงเรียนละ  1  คน  รวม  214  คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านยาเสพติดได ้ 

  3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to   
target gap) 
  ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านยาเสพติด 
การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

  3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจ    

ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
3. ผู้รับผิดงานยาเสพติดโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด 

(NISPA)  และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)  

 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจ ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

  3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  214 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้ 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  กรกฎาคม  -  กันยายน  2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ   M4-M5 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 :  ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการ - 
กิจกรรมที่ 2 :  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน จ านวน  30 คน - 
กิจกรรมที่ 3 :  จัดอบรมตามโครงการ 15,000 

รวมวงเงิน 15,000 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  15,000  บาท 

 

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

1. วางแผน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
 

2. ประชุมคณะกรรมด าเนินงาน 
 30 คน  

- - - 1,050 1,050 

3. ฝึกอบรมตามโครงการ   - - - 13,950 13,950 
รวม - 15,000 15,000 
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โครงการ                                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                           ในศตวรรษท่ี 21 
ผู้ประสานงานหลัก                        นางสาวสุภัคพร  เรือโป๊ะ  
โทรศัพท์                                     081-4708375  044-634545   โทรสาร 044-634542  
                                                E-mail   Krunang2012@hotmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    :    M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต   
         (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล         
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3)เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน       
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ  :  กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัย
เรียน/ วัยรุ่น 
           ชื่อปัจจัย :  โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดว้ยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็น   
ประจ าต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ 
ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐาน
ส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถซึงนับเป็นผลส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนโดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการจัดการแข่งขัน  เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี  ทั้งนี้การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2563  ให้ด าเนินการจัดการแข่งขันตามกรอบการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา     
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 ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนา 
ผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ 
ต่อสาธารณะชน  ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษเรียนรวม  จึงได้จัดท าโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา  2564  ขึ้น ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว                 
โดยคัดเลือกตัวแทนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมในระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ส าหรับโรงเรียนในสังกัดและ 
โรงเรียนสังกัดอ่ืนในเขตบริการ   

2. วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนทัง้เด็กปกติหรือเด็กพิเศษเรียน
รวมได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศ ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี ศิลปะการแสดง  และทักษะด้าน
วิชาชีพออกมาน าเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นประจักษ์ ในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับชาติ  
    2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
     3.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ในการน าเสนอผลงานดีเด่นด้านวิชาการ  เทคโนโลยี ศิลปะการแสดง  และทักษะด้านวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
ระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ   

3. เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                  1.  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดอ่ืนในเขตบริการ  จ านวน  230 โรงเรียน  
ได้แสดงความสามารถ  โดยเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา  2564   
         2. คัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าประกวดและแข่งขันในระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ในเดือน ธันวาคม  2564 
          3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจ                  
ได้รับการเผยแพร่และยกย่อง ชมเชย มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                     1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถและได้รับการ
ยกย่อง 
             2. ได้นักเรียนตัวแทนไปประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
            3. นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจ                  
ได้รับการเผยแพร่และยกย่อง  ชมเชย  มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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    3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to 
targetgap) **  
                  1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถและได้รับการยกย่อง 
          2. ได้นักเรียนตัวแทนไปประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
ร้อยละ 80 ของรายการแข่งขันทั้งหมด                    
         3. นักเรียน  ครู  ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจ                  
ได้รับการเผยแพร่และยกย่อง  ชมเชย  มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 80 ของ
รายการแข่งขันทั้งหมด                    
              3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                  1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถและได้รับการยกย่อง 
          2. ได้นักเรียนตัวแทนไปประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
         3. นักเรียน  ครู  ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจ                  
ได้รับการเผยแพร่และยกย่อง  ชมเชย  มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
     3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
                นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และตัวแทนไปประกวดและแข่งขัน 
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
              3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                    นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 214 โรง  และโรงเรียนในพื้นที่บริการ จ านวน 16 โรง 
            4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ     :   M2-M3 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมความพร้อมการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 20,000 
กิจกรรมที่ 2 : การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

180,000 

กิจกรรมที่ 3 : การเตรียมพร้อมไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับภาค/ระดับชาติ   

- 

รวม  (สองแสนบาทถ้วน) 200,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 200,000 บาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมความ
พร้อมการด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

- - - 20,000 20,000 

2. กิจกรรมที่ 2 : การประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 -  180,000 180,000 

3. กิจกรรมที่ 3 : การเตรียมพร้อม
ไปประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับภาค/ระดับชาติ   

- - - - - 
 
 
 

               รวม  -  -  - 200,000 200,000 
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โครงการ                                     ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
หน่วยงาน                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย     การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ผู้ประสานงานหลัก                          นางลัดดาวัลย์  สว่างศรี โทรศัพท์  E-mail ladabr3@esdc.go.th 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย (ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น) 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถพหุปัญญา 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  แห่งเรียนรู้ 
            ชื่อปัจจัย :  เวทีในการแสดงความสามารถส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)      : M2 – M3 
 

 1. หลักการและเหตุผล ภาษาอังกฤษ ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยที่
เป็นก าลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศ และผู้ใช้แรงงานในอนาคตท่ีจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในอนาคต    ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ รวมถึงระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ ซึ่งนับวันยิ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่เยาวชนไทย โดยการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาทักษะ เทคนิค วิธีการสอนอย่างเต็มท่ี ทั้งจาก
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ต่างๆ จัดขึ้น ทั้งนี้มีครูส่วนหนึ่งที่ผ่านการอบรม พัฒนา มาแล้วแต่ยังมี  
ครูส่วนมากท่ียังไม่ได้รับการอบรมและยังต้องได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ตามที่ได้รับการ
พัฒนา ดังนั้น จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

mailto:ladabr3@esdc.go.th
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 3. เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและนักเรียน
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะ/ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
           3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 

   1. เชิงปริมาณ   
            สามารถพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียน 
           2. เชิงคุณภาพ 
            2.1 สามารถพัฒนาครูภาษาอังกฤษให้มีทักษะและเทคนิคการสอนและสามารถน าไป     

   จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2 นักเรียน ในสังกัด ได้รับการพัฒนา  สามารถแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์และมี     

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

            3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
                      1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ และเทคนิคการสอนใหม่ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน    
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
 

   3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น 
 

   3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนในสังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 

   4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
 

  ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 - M5 
 

                             กิจกรรม         งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 10,000 
กิจกรรมที่ 2 : ประกวด/แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน 15,000 
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 5,000 
                       รวมวงเงิน 30,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   30,000  บาท 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มีค. 

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-กย.

64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

  5,000 5,000 10,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประกวด/แข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน 

   15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

  5,000  5,000 

                   รวม   10,000 20,000 30,000 
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โครงการ                               พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                        สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
                                         และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
                                          อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี 
ผู้ประสานงานหลัก                            1.นายวิเชียร คงหาญ  2. นางบุษกร  ประทุมสันต์  
โทรศัพท์/โทรสาร                             044-634543, 092-7014411   
                                                    E-mail   j_budkorn@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    :   M1 
 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น   บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม แบะมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ   
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็น y2)ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (1)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     (2)เป้าหมายแผนย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ    
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ :   ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
  ชื่อปัจจัย :  แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                   : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54 บัญญัติว่า 
“การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน  
การเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” และมาตรา 56 บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับบรรจุแต่งตั้ง   
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
ทั้งนี้การทดลองปฏิบัติการทางราชการ และเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” ตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561            
ที่ก าหนดให้ครูผู้ช่วย มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อหน้าที่ คือ การมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ทางวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ  
ชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดไดจ้ัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับครูผู้ช่วยนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
ทีไ่ด้ก าหนดให้มีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง มีคุณภาพ และมีความดีอยู่ในวิถี 
ดังนั้น งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
และการจัดการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถและสมรรถนะ   
ที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0   

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรี รัมย์  
เขต 3 ที่เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางในการด าเนินการเพ่ือขอมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้แนวคิดและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้อง ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และได้รับการแต่งตั้งเป็นครูแล้ว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จ านวน 114 คน 
       2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                         
ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 132 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่ได้เข้ารับการอบรมการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง  
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ สามารถ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไดท้ราบ
ถึงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน ทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเกิดแนวคิดและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่ดีได้ 
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        3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to   
target gap) 
             1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ได้เข้ารับการอบรม ได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และสามารถด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง 
             2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยทุกคน ที่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ 
เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ได้ทราบถึงเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนและสามารถ 
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด  

       3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ได้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้อย่างถูกต้อง 
     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ทราบถึงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการรวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือแต่งตั้งเป็นครูต่อไป 

3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                1. เชิงปริมาณ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และร้อยละของครูผู้ช่วยที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
                2. เชิงคุณภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรม และผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
หลังการเข้ารับการพัฒนา และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ   
 3. ผู้เรียน 

4 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                       :      M4 - M5 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  40,000  บาท    (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
              
                แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

                   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
( ต . ค . 6 3 -
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
( ม . ค . 6 4 -
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
( เ ม . ย . 6 4 -
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.
64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็น
การสร้ า งความรู้  คว าม เข้ า ใจ  ในการขอมี        
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.1 น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ืออนุมัติ - - - - - 
1.2 แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินการประชุม
คณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3 ด าเนินการอบรมฯ ตามแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     -     - 20,000  
   - 

20,000 

1.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - - - - 
กิจกรรมที่ 2  การปฐมนิเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

- - - - - 

2.1 น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ืออนุมัติ - - - - - 
2.2 แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินการประชุม
คณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.3 ด าเนินการปฐมนิเทศฯ ตามแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

- - 20,000 - 20,000 

2.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - - - - - 
                            รวม       -   - 40,000   - 40,000 
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โครงการ                                             พัฒนางานแนะแนวและการจัดการเรยีนการสอนเพศวิถีศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย            วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
                                                          รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมืองมีความกล้าหาญ    
                                                          ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
                                                          และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
ผู้ประสานงานหลัก                                 1.  นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข   2.  นางนฤบล  กองทรัพย์  
                                                          3.  นางสกุัญญา  ศรีโสภา 
โทรศัพท์                                              086-648-7944   ,  044-634545   โทรสาร 044-634542   
                                                       E-mail : rapee0264@gmail.com  
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   MI 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                            

(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  

(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
            (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) )  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก 

พลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :    เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
                 ชื่อปัจจัย :    ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  เพศวิถีศึกษาเป็น กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศท่ีครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ  
การท างานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความคิด ทัศนคติอารมณ์และทักษะ     
ที่จ าเป็นส าหรับบุคคลที่ช่วยให้สามารถเลือกด าเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย สามารถพัฒนาและ
ด ารงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบ  ซึ่งหากสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของเพศวิถีศึกษา
ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ ปลอดภัย และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ในโลก   
ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ความรุนแรงด้านเพศ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Valains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สภาวะ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ  ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีเด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยต้องเผชิญกับข้อมูล    
เชิงลบที่มีความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเพศวิถี ที่มักถูกมองเป็นเรื่องน่าอายและไม่ได้รับความ
สนใจจากผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงพ่อแม่และครูด้วย การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ประกอบกับวัยเรียนเป็นวัยที่
อยากรู ้ อยากลอง อาจท าให้ขาดการพิจารณาในการรับสื่อต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่  
ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งการจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน รู้จักวางแผนแก้ปัญหาเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
นอกจากการเสริมสร้างทักษะชีวิต การให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ แล้ว กระบวนการแนะแนว
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น         
มีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
จัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนทุกคน ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นการช่วยให้
ผู้บริหารและครูรู้จัก เข้าใจและสามารถมีแนวทางในการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถเลือกด าเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียนด้วย รวมทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อเยาวชนทั้งด้านปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเครียด และเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย      

จากสภาพดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงจัดให้มโีครงการ 
เพ่ือส่งเสริม พัฒนางานแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถศีึกษา ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูผู้สอนได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพศวิถศีึกษา  การแนะแนวการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ในสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนางานแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
                      2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครูผู้สอนโดยการอบรม
ทางไกล/อบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาผ่านระบบ E-learning  จาก สพฐ. 
            2.3  เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี
ศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 
 

2.4  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศบุคลากรงานแนะแนวและงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
           2.5  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี
ศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 

3. เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

1 โรงเรียนศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสร้างเครือข่าย 
การด าเนินงานและขยายผลวิธีการพัฒนางานแก่โรงเรียนในสังกัดจนสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว /ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา จ านวน 214  
โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดและ/หรือครูผู้สอนที่สนใจ  ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  โดยการอบรมทางไกล/อบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาผ่านระบบ E-learning  จาก 
สพฐ. และ/หรือการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานแนะแนว    
และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา  
            3  ครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบงานได้รับการนิเทศ ติดตามผล/การตรวจและประเมินแผนการสอน/     
การด าเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
  4  ครผูู้สอนและสถานศึกษามีผลงานดีเด่น/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดบริการ
แนะแนว การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี     
ในรูปแบบต่าง ๆ แก่สถานศึกษาอ่ืนในสังกัด 
  5  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น สามารถ
ตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสภาพความพร้อมของตนเอง
และครอบครัว      
             3.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcome) 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ร้อยละ 80 มีแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการแนะแนว
และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ครูผู้สอนและสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีผลงานดีเด่น (Best Practice) ด้านการจัดบริการ  
แนะแนว การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและส่งเข้าร่วมกิจกรรม/ประกวด
ผลงานในระดับโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพฯ/ภาค/ประเทศ และสามารถเป็น
แบบอย่างและเผยแพร่แก่ผู้สนใจได้ 
        3. ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดบริการแนะแนวและ
การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
 

  3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to 
targetgap) **   
       1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมี
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา  เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนด้วยรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ  
                2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและชุมชน 
รวมทั้งมกีารระดมทรัพยากรจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารงานของสถานศึกษาตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน   
                3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
                4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)   ในการด าเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา       
ด้วยรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ  
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           3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                    1. โรงเรียนศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสร้างเครือข่าย 
การด าเนินงานและขยายผลวิธีการพัฒนางานแก่โรงเรียนในสังกัดจนสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ครูผู้สอนและสถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ  
  3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น          
มีทักษะ ในการด าเนินชีวิต สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข ตามสภาพความพร้อมของตนเองและครอบครัว 
     3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
                     1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถออกแบบและ
ด าเนินงานการจัดบริการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและมี   ประสิทธิภาพ 
                     2.  ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น         
มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตามสภาพความพร้อมของตนเองและครอบครัว 

               3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 214  โรงเรียน 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่ 3    กิจกรรมและงบประมาณ     :    M2-M3 

 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ  (บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุม ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่
ผู้บริหารและครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 

 
- 

  
- 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  

5,000 
 

งบประมาณ 
จากส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   -  - 
กิจกรรมที่ 4 การสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 15,000  

 
งบประมาณ จาก สพฐ. 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ของศูนย์แนะแนวฯ  
 (รร.บ้านสะเดา) 

รวมเงิน      20,000           
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  20,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 : ประชุม ชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร
และครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบงานแนะ
แนวและครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตาม
ผลการด าเนินงานการจัดบริการ 

- 
 

5,000 
 

5,000  
 

แนะแนวในสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนรู้วิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. กิจกรรมที่ 4 การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

- - - 15,000 15,000 

                รวม - - 5,000 15,000 20,000 
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โครงการ                                          ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตประจ าปี    
                                                     งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3   
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย          การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ผู้ประสานงานหลัก                                นางสุวรชัต์  วัชรสุทธิพงศ์ 
โทรศัพท์                                             089-4255018  fax  044-634542  
                                                        E – mail suwarat.w@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 11 )  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล       
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้    
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บท* การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3) เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1)* วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ         
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ  :   เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21  
          ชื่อปัจจัย :   ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์  
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)         :   M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล  กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือน าพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่ม เรียน
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบการศึกษา      
ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออก  
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบ
ผลส าเร็จได ้ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีจัดการเรียนการสอนของครู       
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผน
ย่อย 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  ตระหนักในนโยบายเร่งด่วนนี้เป็น 
อย่างยิ่งและได้ประกาศเป็นจุดเน้นของเขตพ้ืนที่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียน    
อ่านหนังสือจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและจะช่วยให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จได้  เพราะกิจกรรมที่หลากหลายชอง
โครงการจะช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าโครงนี้ขึ้น     

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณการอ่านหนังสือของนักเรียนชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ม.3  โรงเรียน
ในสังกัด  สพป.บร.3  ใช้เวลาอ่านหนังสือตามเกณฑ์มาตรฐาน  สพฐ.   
 2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 
 3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนได้แข่งขันในระดับสูง   
 4. เพ่ือนิเทศ  ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

3.  เป้าหมาย   

           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Out put) 
  1. นักเรียนชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  1 – ม.3 ในสังกัด  สพป.บร.3  ทุกคน         

ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สพฐ.  และมีสถิติเวลาการอ่านหนังสือเพ่ิมสูงขึ้น    
  2. จ านวนโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ร้อยละ 50 
  3. โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมการอ่าน  สามารถเป็นแบบอย่างได้และได้รับ 

การประกวดในระดับที่สูงขึ้น   
  4. โรงเรียนในสังกัดต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนเครือข่าย  ร้อยละ  100  ได้รับการ 

นิเทศ  ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Out Come) 
 1.  นักเรียนชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในสังกัด  สพป.บร.3  ทุกคนใช้เวลา     

อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สพฐ.  อย่างน้อยวันละ  60  นาที  และมีสถิติการอ่านเพิ่มข้ึน 
  2. ผลการประกวด  Video  Clip  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์  
ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
  3. โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้และได้รับการแข่งขันในระดับสูงขึ้น     
  4. โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตามโครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านอย่างต่อเนื่อง   

            3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(Project Contribution to target gap)** 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  มีนิสัยรักการอ่านและมีสถิติการอ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 
 

             3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  มีนิสัยรักการอ่าน
และมีสถิติการอ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  สพฐ. 
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              3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  (1)  นักเรียนอนุบาล  1  - ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคน  ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
อย่างน้อยวันละ  60  นาที   และมีสถิติการอ่านเพิ่มข้ึน 
  (2) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ได้   
  (3)  ครูมีความรู้และสามารถน าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนได้ 
  (4)  ผลการประกวด  Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 

                3.6  กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
  (1) ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง  214  โรงเรียน 
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ทุกโรงเรียน  214  รงเรียน 
  (3) นักเรียนชั้น  อนุบาล  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกคน   
 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เมษายน พ.ศ. 2564– กันยายน  2564   

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินงบประมาณ 
แผนงาน        -  
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  70,000    บาท 
 

แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
 

ไตรมาสท่ี 4 
 

รวม 

กิจกรรมที่  1  : รณรงค์ส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ   
60  นาที 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

15,000 
 
 

 
กิจกรรมที่  2  : ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

       -    15,000 

กิจกรรมที่  3  ประกวดนวัตกรรม  
Video  Clip  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

      -       -  30,000 

กิจกรรมที่  4  การนิเทศ  ติดตามการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

      -        -  10,000 

รวม       -        -         - 70,000 
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โครงการ                                      พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอน 
      ในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงาน                               ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย     คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้      
                                                   และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M 1 
(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใน
ศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ชื่อองค์ประกอบ  :   ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
      ชื่อปัจจัย    :   ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ(ปริมาณ/คุณภาพ) 
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X) : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร เกิดข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมายมหาศาลจากแหล่งต่างๆรวมทั้งเกิดการแข่งขันเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การค้า การอุตสาหกรรม การลงทุนอ่ืนๆอีกมากมายส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มคีุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงมุ่งพัฒนาให้เด็กไทยเป็น    
นักคิด นักสร้าง นักพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประกอบกับระบบการศึกษาทั่วโลกในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญ
กับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการด้วยความ
รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ฉบับปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตาม
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ด้วยการก าหนดให้มีมาตรฐานที่ว่าด้วยวิทยาการค านวณ ในสาระที่ ๔
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เทคโนโลยี เพิ่มมาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณ (Computational thinking) ซึ่งเป็น
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ มีเหตุผลเชิงตรรกะ และจัดให้มีการสอน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้   
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัยให้มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21
อันเป็นสมรรถนะส าคัญในการน าประเทศสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 ด้วยความส าคัญและนโยบายดังกล่าวต่อการพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภาพสอดคล้องกับการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) ที่มุ่งเน้นการน า
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต
มากกว่าองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และแนวคิดเชิงค านวณด้วยบรรยากาศที่
สนุกสนานเหมาะสมกับวัย ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process )  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายต่อไป 
 2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) 
ส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณ(Computational thinking) 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Process) ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการพัฒนากระบวนการคิด 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสังกัด 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน55คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ 
เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ในการพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณ (Computational thinking)  
    2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 74 คน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
เชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน(Game-based Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 



 89 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้
ความสามารถและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) ร้อยละ 90 
 3. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดด้วยApplication line  
 4. มีผลงานคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based 
Learning) ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 10 ผลงาน เผยแพร่ทาง Website เขตพ้ืนที่ และ You Tubeและมี
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 

      3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to  
target gap) 

   1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องในสังกัดมีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษท่ี 21 

  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง ชุมชน
ตลอดทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและจ าเป็นของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิต ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
จัดซื้อจัดหาเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีผลงาน  
คลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)  
เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
       3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต3    
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมีคุณภาพในระดับที่ดีข้ึน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต3 มีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามศตวรรษท่ี 21 
       3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
เชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ได้ร้อยละ 80 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้
ความสามารถและทักษะในจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process)  
ไดร้้อยละ 90 
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 3. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดด้วย Application line  
 4. มีผลงานคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based 
Learning) ที่ผ่านการคัดเลือก อย่างน้อย 10 ผลงาน เผยแพร่ทาง Website เขตพ้ืนที่ และ You Tube และมี
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ 
        3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
        ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  

 
ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ  :   M4-M5 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนคณะท างานและวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 

6,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาและจัดเตรียมสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการอบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 
                                           กิจกรรม 

10,000  
 
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)  

19,000 
 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
“ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science Process)” 

25,000 

รวม 60,000 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงาน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    60,000  บาท 

 

แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1ประชุมวางแผนคณะท างาน
และวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 

 
 
- 

 
 

6,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 
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แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 2จัดหาและจัดเตรียมสื่อ/วัสดุ/
อุปกรณ์ส าหรับการอบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,0000 

 
 
- 

 
 

1,0000 
 

กิจกรรมที่ 3อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดบัประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้เกม 
เป็นฐาน (Game-based Learning) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

19,000 

 

19,000 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25,000 

 
 

2,5000 

รวมวงเงิน - 6,000 10,000 44,000 60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
92                                                      

โครงการ                                 การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                                            และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้          
                                               และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 

     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ผู้ประสานงานหลัก                      นางสาวสภุัคพร  เรือโป๊ะ  
โทรศัพท์                                  081-4708375  044-634545   โทรสาร 044-634542 
                                             E-mail   Krunang2012@hotmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  MI 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1)เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
               การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ข้อย่อย การ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3)เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ  : หลักสูตรการจัดการศึกษา 
        ชื่อปัจจัย  :  หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุ่งเน้นกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาได้มีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value chains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:Krunang2012@hotmail.com
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ประจ าปีงบประมาณ 2564  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การจัดการศึกษาเพ่ือ
คุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ  แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย (Active Learning) จากประสบการณ์จริง  
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการในเชิงแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากท่ีสุด  
  ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท าโครงการ การพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกระบวนการเรียนรู้  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เห็นความส าคัญของกิจกรรม
ดังกล่าว จงึจัดท าโครงการ การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น  และสถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางสู่การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2. วัตถุประสงค ์
                  1. เพ่ือส่งเสริมการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน  
                  2. เพ่ือจัดท าสื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
                  3. เพ่ือนิเทศติดตามการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
        4. เพื่อประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่น าการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

3. เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง น ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
                  2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีสื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
                  3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตามการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
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        4. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทั้ง 24 โรง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน  

   3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                  1. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกระดับชั้น  
                  2. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีสื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
                  3. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตามการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น     
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
        4. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทั้ง 24 โรง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

    3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to 
targetgap) **   
        1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สามารถน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกระดับชั้น  
                  2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีสื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
                  3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตามการน ากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
        4. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทั้ง 24 โรง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

          3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                  1. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกระดับชั้น  
                  2. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง น าสื่อเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ไปจัดการเรียนการสอน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  3. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการนิเทศติดตามการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น     
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง 
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        4. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทั้ง 24 โรง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

     3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
                   ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีสามารถน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกระดับชั้น  

3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                    ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 214 โรง 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 

ส่วนที่   3   กิจกรรมและงบประมาณ     :   M2-M3 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : จัดท าคู่มือการนิเทศการใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นชี้แจงน ากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนทุกระดับชั้น 

- 

กิจกรรมที่ 2 : จัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
จังหวัดบุรีรัมย์  

3,000 

กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - 
กิจกรรมที่ 4 : ประกวดและแลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด   7,000 

รวม  (หนึ่งหมืนบาทถ้วน) 10,000 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000  บาท 
 

 

       แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

   
  รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 : จัดท าคู่มอืการนิเทศ
การใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ชี้แจงน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ทุกระดับชั้น 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

    - 
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       แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

   
  รวม 

2. กิจกรรมที่ 2 : จัดท ารูปเล่ม
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

- 3,000 - - 3,000 

3. กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - - 

4. กิจกรรมที่ 3 : ประกวดและ
แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด   

- - - 7,000 7,000 

รวม  3,000  - 7,000 10,000 
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โครงการ                                             พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน        
                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                                                        ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย             การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ผู้ประสานงานหลัก                                  นางสาวสุภัคพร  เรือโป๊ะ  
โทรศัพท์                                                081-4708375  044-634545   โทรสาร 044-634542                              
                                                           E-mail  Krunang2012@hotmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องหลักกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน       
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1)เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต   
            (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล    
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก 

พลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาทักษะชีวิต   
        ชื่อปัจจัย  :  หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยึดหยุ่น 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจ         
ในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:Krunang2012@hotmail.com
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ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือ
ช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ จ านวน 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมสาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์  สาระที่ 4  
ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5  ภูมิศาสตร์            
               ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด และวิกฤติที่เกิดขึ้น  
ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 พร้อมเป็นก าลังในการ
พัฒนาชาติ ด้วยความรักและภูมิใจในประเทศ  และในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551        
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0  
ในประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉพาะสาระภูมิศาสตร์ เป็นนโยบายเร่งด่วนโดยปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา เวลา สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เล็งเห็นว่า ครูสังคมศึกษาเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่ง  
ทีม่ีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน 
นอกจากนี้  ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะหลายๆ ด้าน ทัง้ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการแก้ปัญหา อีกท้ังเป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมไปจนถึงพลโลก ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ
ของผู้เรียน  ในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนการสอน  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงจัดท าโครงการ พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียน  การสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

 2. วัตถุประสงค์ 
                   1.  เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัด   ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
                    2.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด  
                    3.  เพ่ือขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น.ให้แก่ครูผู้สอน                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัด  
                 4.  เพ่ือให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอน 
กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  5.  เพ่ือส่งเสริมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21           
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัด 



 99 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เป้าหมาย 

               3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                   1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
จ านวน  214  คน  
       2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 
214 โรงเรียน  ได้รับการขยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                    3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 
214 โรงเรียน  ได้รับการขยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น 
                  4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 
214 โรงเรียน  ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 
214 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

    3.2  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcome) 
                 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด มีความรู้
เกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)      
                 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้
และสามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 
                 3.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้
และสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
                 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน             
ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้       
ในศตวรรษท่ี 21 
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  3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to target 
gap) **   
    1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสังคมศึกษาโรงเรียนในสังกัด มีความรู้เกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
กลุม่สาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)      
             2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด         
ทุกโรงเรียน มีความรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม           
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
             3.  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
มีความรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
             4) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
ได้รับ การนิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
             5) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

             3.4   ผลที่คาดว่าจะเกิด 
             1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)      
            2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน  มีความรู้และ
สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวการจัดการเรียนรู้ใน       
ศตวรรษที่ 21   
            3.  ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้และสามารถจัดการเรียน  
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
            4. ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียน การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

            5. ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัดทุกโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแนวการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21  อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
               ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง             
มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                    ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 214  โรง 
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 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ              :     M2-M3 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรม การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 7,000 
ของครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดและแลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด   3,000 

รวม  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 10,000 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000  บาท 
 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรม การ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอน 

7,000 - - - 7,000 

2. กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - - 

3. กิจกรรมที่ 3 : ประกวดและ
แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด   

- 3,000  -  - 3,000 

รวม 7,000  3,000  -  - 10,000 
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โครงการ                               พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ  2564 
หน่วยงาน                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) 
กับเป้าหมายแผนย่อย                 คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต         
                                            และเด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 

  ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก                     นางพิมพ์ณัฐชยา  เทียนเจษฎา 
โทรศัพท์/โทรสาร                      086 8726969  E-mail  :  pimnatchaya2523@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  M1 
  

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
           (1) เปูาหมาย เปูาหมายที่ 1 คือ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          (2) ประเด็น    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และข้อย่อย ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          (1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยะธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
          (3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110201  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ :  ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็ก 
                  ชื่อปัจจัย :  องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย ด้านการพัฒนาเด็ก                         
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) :       M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็ก 
ให้พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ มีผลการศึกษามากมายที่สนับสนุนและ            
บ่งชี้ว่าการพัฒนาคุณภาพของประชากรจ าเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเด็กวัยนี้ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่
ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพราะช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงโอกาสทองของ
ชีวิตที่เด็กจะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้มากที่สุด 
           จากความส าคัญดังกล่าวการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดประสบการณ์ที่ถูกต้อง มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือให้รู้ผลการด าเนินการ รู้ความก้าวหน้า นอกจากนี้ การส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และชุมชน
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เข้ามามสี่วนร่วมในการเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ     
การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แนวคิดการจัดประสบการณ์
แบบสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL): เล่นตามรอยพระยุคคลบาท การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด   
มอนเตสซอรี การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
Coding รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือได้ข้อมูลสารสนเทศ      
ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 

  2. เพ่ือพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   3. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
   3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        กลุ่มเปูาหมายมีทักษะในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to 
targetgap) 
  ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประสบการณ์สอดคล้องกับการประเมิน
พัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้านตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ครูมีแนวทางการจัดประสบการณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนผ่านการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

   3.5  ดัชนีชีวัดความส าเร็จ 
1. Best Practice การจัดประสบการณ์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ทุกด้าน 

   3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 214 โรงเรียน 
  2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทุกคน 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ    : M4 – M5 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการและจัดท าเอกสารการประชุม 
2. อบรมครจูัดท าประสบการณ์ระดับปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา   

- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่อง “การเฝูาระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
1. ประชุมชี้แจงคณะท างานและจัดท าเอกสารพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย  
2. โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบด าเนินการจัดกิจกรรม 8 ศูนย์            

- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการและจัดท าเอกสารการประชุม 
2. อบรมครูโรงเรียนน าร่องรุ่นที่ 1-9 จ านวน 214 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน 1 ครั้ง               
3. จัดงานสปัดาห์ “บา้นนักวิทยาศาสตรน์้อย”   

15,000 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. พัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

 
 

         - 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. พัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

- 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการจัดประสบการณ์ Coding 
1. ประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจ านวน 214 โรงเรียน 
2. พัฒนาครูแกนน าการจัดประสบการณ์ Coding จ านวน 24 โรงเรียน 

20,000 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาความเข้มแข็งด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. อบรมครูผู้สอนปฐมวัยขั้นพ้ืนฐาน 
2. จัดท าสื่อการจัดประสบการเรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 60 ชุด  

40,000 

กิจกรรมที่ 9 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัยให้เป็น
แหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 
 
 
 
 

                                           รวม 75,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  75,000  บาท 

แผนปฎิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
ตค 63– ธค 

64 

ไตรมาสที่ 2 
มค. – มีค. 

64 

ไตรมาสที่ 3 
เมย. –มิย..

64 

ไตรมาสที่ 4 
กค. – กย.

64 

รวม 

1. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      
    1.2 ประเมินเพ่ือรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 2563 

  5,000  5,000 

    1.1 อบรมทดแทนครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย 

  10,000  10,000 

2. พัฒนาการจัดประสบการณ์ Coding      
    2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนจ านวน 214 โรง 

- - 5,000 - 5,000 

    2.2  พัฒนาครูแกนน าการจัด
ประสบการณ์ Coding จ านวน 24 โรงเรียน 

- - 15,000 - 15,000 

    2.3  ประกวด Best Practice - - - - - 
3. พัฒนาความเข้มแข็งด้วยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

- - - - - 

    3.1 อบรมครูผู้สอนปฐมวัยขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 60 คน 

- - 10,000 - 10,000 

     3.2 จัดท าสื่อการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 60 ชุด  

- - 30,000 - 30,000 

     3.3 นิเทศติดตาม - - - - - 
รวม - - 75,000 - 75,000 
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โครงการ                                                ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงาน                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย           การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
                                                             เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้ประสานงานหลัก                                      นายธรรมดา  นนท์ตา 
โทรศัพท์                                                0885949935    อีเมล tammada2506@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น) 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1)  เป้าหมายแผนย่อย (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น      
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษ ที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

                ความสอดคล้องห่วงโซ่(value chains)คุณค่าของเป้าหมายแผนย่อย 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : (value chain) V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
  ชื่อปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X):M2-M3 

1.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเปูาหมายหลักในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยส าคัญที่เก่ียวข้อง คือ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นการตรวจสอบคุณภาพผลการด าเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
ให้รู้จุดเด่น จุดบกพร่อง สามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมได้ตรงจุด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  ได้จัดท าโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลให้ได้สารสนเทศ  น าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือก ากับ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.๑ – ๖, ม. ๑ - ๓ ของโรงเรียนในสังกัด และ 
โรงเรียนในเขตบริการทุกโรงเรียน 

     2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   3.1.1 ประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

        1) ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1  จ านวน  3952  คน  (ข้อสอบ สพฐ.) 
                  2) ให้บริการข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 (ต้นฉบับ) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ผ่านคลังข้อสอบ)                                
                  3) การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) จ านวน  4,562  คน  
                  4) การประเมินโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม.3  

     3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้ข้อมูลจากผลการสอบ 
รวม  428 คน  

          3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
                โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    
เขต ๓ มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เที่ยงตรง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

         3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(projects contribution target gap) 
                โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    
เขต ๓ มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เที่ยงตรง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

         3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลถูกต้อง เที่ยงตรงสามารถ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมครูผู้สอนมีเปูาหมายในการ
จัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด   

3.5  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1)  นักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายงานผลการสอบทุกคน 

          2)  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลถูกต้อง เที่ยงตรง 



 
108 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 

      3)  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
       3.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
             นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพื้นที่การการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3   

4. ระยะเวลาเริมต้นและสิ้นสุดโครงการ 
           ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ   : M4-M5 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมที ่1 ประเมินคุณภาพผู้เรียน เงินนอกงบประมาณ สทศ. และ สพฐ.จัดสรรให้ 
1)  ช้ัน ป.1 (ความสามารถด้านการอ่าน)  
2)  ช้ัน ป.6  (O-NET)  
3) ชั้น ม.3  (O-NET)    
4)  ช้ัน ป. 3   (NT)  
5) ชั้น ป.2, 4, 5 ม. 1,2 (ให้บริการข้อสอบมาตรฐานกลาง)                          
กิจกรรมที ่2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยการใช้ข้อมูลจากผลการสอบ 

 

รวมวงเงิน - 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงาน...................................................... 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ.............................บาท (เงินนอกงบประมาณตามที่ สทศ.และสพฐ.จัดสรรให้) 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที1่ 
 ต.ค.63-ธ.ค..63 

ไตรมาสที่2 
ม.ค.64-มี.ค..64 

ไตรมาสที่3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่4 
ก.ค.64-ก.ย.64 

รวม 

1.จัดสอบ (ความสามารถด้านการอ่าน 
 ชั้น ป.1) 

     

2.จัดสอบ O-NET ชั้น ป.6       
3.จัดสอบ O-NET ชั้น ม.3      
4.จัดสอบ NT ชั้น ป.3      
5.ให้บริการข้อสอบมาตรฐานกลาง  
ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 

     

                           รวม     -     -     -    -    - 
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โครงการ                                          อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                                                    ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด      
                                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 
ผู้ประสานงานหลัก                              1. นางพรนภัส  ละประโคน   2. นางนฤบล  กองทรัพย์    
โทรศัพท์ / โทรสาร                                0862497157  044-6345454  044-634542   
                                                       E-mail : rapee๐264@gmail.com  
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    :   M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต   

(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) )  
             คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก 

พลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสติปัญญา  
                 ชื่อปัจจัย :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)    :   M2-M3 

1.หลักการและเหตุผล 
 

                 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD) เป็นหัวใจส าคัญ  
ต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์
และมีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม ในการปฏิบัติราชการก็เช่นเดียวกันการพัฒนา
บุคลากรในทุกด้านเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคล ในด้านความรู้ความสามารถ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ       
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้แต่ละบุคคล  
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value chains)  ของเปูาหมายแผนย่อย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการสร้างเสริมสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักงานขึ้น โดยมีเปูาประสงค์หลักคือ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
     2.2 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     2.3 เพ่ือสร้างพลังในการรู้รักสามัคคี มีวินัยในหน่วยงาน 
3. เป้าหมาย 
             3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้รับการ
พัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.2  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcome) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีข้าราชการครูและบุคลากรที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะที่ดีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานหรือ
องค์การ 
      3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Project’s contribution to 
target gap) **   
         1) ร้อยละ 100  ของข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3   ได้รับการพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
                   2) ร้อยละ 100  ของข้าราชการครูและบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะที่ดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือ
ต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานหรือองค์การ 
            3.4 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

          2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีการปฏิบัติงาน         
ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานและการด ารงชีวิต 

          3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน องค์การ เพ่ือนร่วมงาน 
ตลอดจนผู้รับบริการ  

          4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักที่ดี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ
ด้านการท างาน เป็นทีม 
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          5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอื่น 

 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
      1)  ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้รับ
การพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
                     2)  ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะที่ดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน
และผู้มารับบริการ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์การ 

              3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3    ได้รับ
การพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ     :  M4 – M5 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 :   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน - 
กิจกรรมที่ 2 :   ก าหนดโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - 
กิจกรรมที่ 3 :  ด าเนินตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนด - 
กิจกรรมที่ 4  : ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน - 

รวม     - 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน........................................................................    
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ            -           บาท 
 

 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย. 64) 

 
   รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

-  - - -  - 

กิจกรรมที่ 2  ก าหนดโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินตามโครงการ
และกิจกรรมที่ก าหนด   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4  ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

- - - - - 
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โครงการ                                   ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
หน่วยงาน                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) 
กับเป้าหมายแผนย่อย                     คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้       
                                                และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้     
                                                อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก                         1. นายวิเชียร  คงหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                          2. นางสาวนฤมล  ค าวัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

โทรศัพท์/โทรสาร                           044-634543, 085-8681298    E-mail   personbrm3@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M1 
 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)เป้าหมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)ประเด็น  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
      (1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      (2)เป้าหมายแผนย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
     (3) เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท(y1) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 
 

 (หลัก)       ชื่อองค์ประกอบ :   ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
          ชื่อปัจจัย :  ความรู้ ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                          : M2 – M3 
 

1.หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยได้ด าเนินการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงสาระ

และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
วิชาจากการเรียนรู้ด้วยการท่องจ า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Learning – Centered) 
ด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา (Problem Solving Approach) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่สถานภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ณ ปัจจุบัน พบว่าผลการทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติยังอยู่ในระดับต่ า สาเหตุส าคัญที่ยังท าให้ผลการ
ทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับต่ า เกิดมาจากการขาดแคลนครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:personbrm3@gmail.com
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วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้เรียนจบในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยตรง ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาด
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือเป็นค่าจ้างให้กับบุคลากรดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือด าเนินการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2. เพ่ือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าทีีีในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน      

ได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 เพ่ือด าเนินการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเงินงบประมาณจาก สพฐ. ให้ได้
ครบ   ทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 9 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ครบทุกโรงเรียนตามท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ      เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap) 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สามารถด าเนินการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
 2. ครบูุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 

3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มี

ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
 2. ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 

3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. มบีุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   1. โรงเรียน  
   2. ครูผู้สอน   
   3. ผู้เรียน 

4 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                   : M4 - M5 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการจ้างบุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 1 

426,060 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจ้างบุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 2 

426,060 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจ้างบุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 3 

426,060 

กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการจ้างบุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 4 

426,060 

รวมวงเงิน 1,704,240 
 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  1,704,240  บาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการจ้างบุคลากร
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

426,060 
 

   426,060 
 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจ้างบุคลากร
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

 426,060 
 

  426,060 
 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจ้างบุคลากร
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

  426,060 
 

 426,060 
 

กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการจ้างบุคลากร
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

   426,060 
 

426,060 
 

รวม 426,060 426,060 426,060 426,060 1,704,240 
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          โครงการ                                          ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
หน่วยงาน                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย         คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ   
                                                       การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ         
                                                       เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก                                1. นายวิเชียร  คงหาญ   

                                  2. นางสาวนฤมล  ค าวัง  

โทรศัพท์/โทรสาร                                 044-634543, 085-8681298    E-mail    

                                                       personbrm3@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                      : M1 
 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (2)เป้าหมายแผนย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
      (3)เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท(y1) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 

 
 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ   :   ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
             ชื่อปัจจัย :  ความรู้ ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                   :              M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ เพราะทรัพยากรบุคคลซึ่ง

เปรียบได้กับทุนมนุษย์ ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรและประเทศชาติมีความมั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนาน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือด าเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีประสบการณ์และมีผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาท าการสอน
ในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในสาขาวิชาที่จ าเป็นและขาดแคลน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิผล       
อย่างเป็นรูปธรรม  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ให้กับโรงเรียนขาดแคลนครูผู้ทรงคุณค่า 
2. เพ่ือให้สถานศึกษา มีครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง        

และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูจากรุ่นสู่รุ่น 
3. เป้าหมาย 
            3.1เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 เพ่ือด าเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ที่ได้รับเงินงบประมาณจาก สพฐ. ให้ได้ครบทุกโรงเรียนที่ได้รับ     
การจัดสรร จ านวน 4 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีครูผู้ทรงคุณค่า            
ครบทุกโรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ             
เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to        
target gap) 

     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สามารถด าเนินการจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานครูผู้ทรงคุณค่าครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
    2. ครคูรูผู้ทรงคุณค่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 

3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผู้ปฏิบัติงาน      

ครูผู้ทรงคุณค่าครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 
   2. ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 

3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

    1. มีครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนครบทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    1. สถานศึกษา  
       2. ผู้เรียน 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                  :     M4 - M5 
 

กิจกรรม        งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการจ้างบุคลากรครูผู้ทรงคุณค่าไตรมาสที่ 1 136,000 
กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจ้างบุคลากรครูผู้ทรงคุณค่าไตรมาสที่ 2 136,000 
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจ้างบุคลากรครูผู้ทรงคุณค่าไตรมาสที่ 3 136,000 
กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการจ้างบุคลากรครูผู้ทรงคุณค่าไตรมาสที่ 4 136,000 

รวมวงเงิน 544,000 
 

 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  544,000  บาท 
 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการจ้างบุคลากรครู
ผู้ทรงคุณค่า 

136,000 - - - 136,000 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจ้างบุคลากรครู
ผู้ทรงคุณค่า 

- 136,000 - - 136,000 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจ้างบุคลากรครู
ผู้ทรงคุณค่า 

- - 136,000 - 136,000 

กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการจ้างบุคลากรครู
ผู้ทรงคุณค่า 
 

- - - 136,000 136,000 

รวม 136,000 136,000 136,000 136,000 544,000 
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โครงการ                                               ธุรการครบวงจร  
หน่วยงาน                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย              คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
                                                            การเรียนรู้และ ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ  
                                                            เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก                                    1. นายวิเชียร  คงหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                     2. นางสาวนฤมล  ค าวัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์/โทรสาร                                      044-634543, 085-8681298                                                
                                                         E-mail personbrm3@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (2)เป้าหมายแผนย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
      (3)เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บท(y1) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 
 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ :   ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
           ชื่อปัจจัย :  ความรู้ ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้ 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                 : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การด าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานเป็นส าคัญ    

หากกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
ไปด้วย เมื่อระบบการจัดการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจการบริหารให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ภาระงานที่
สถานศึกษาเคยมีเพียงด้านเดียวคือการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษามีงานรับผิดชอบมากขึ้นทั้งด้าน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ไม่มีธุรการโรงเรียน ครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เมือ่มีเวลาสอนน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจึงลดลงไปด้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้ด าเนินโครงการธุรการครบวงจร เพ่ือให้มีธุรการ
โรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหาร
บุคคล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มเวลา เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:personbrm3@gmail.com
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดสรรต าแหน่งธุรการให้มีครบทุกโรงเรียน  
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน

ให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 เพ่ือจัดสรรต าแหน่งธุรการที่ได้รับเงินงบประมาณจาก สพฐ. ให้ได้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน 214 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีธุรการครบทุกโรงเรียน 
เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
 target gap) 
           1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการครบทุกโรงเรียน 
           2. ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเต็มท่ีและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มี

ผู้ปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน 
2. ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิผลอย่าง

สูงสุดต่อผู้เรียน 

3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

  1. มีธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. โรงเรียน  
 2. ครูผู้สอน   
 3. ผู้เรียน 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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    ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                             : M4 - M5 
กิจกรรม        งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  จัดสรรอัตราและงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 7,470,000 
กิจกรรมที่ 2  บริหารอัตราและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 7,470,000 
กิจกรรมที่ 3  บริหารอัตราและงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 7,470,000 
กิจกรรมที่ 4  บริหารอัตราและงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 7,470,000 

รวมวงเงิน 29,880,000 
 

    แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  29,880,000  บาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1  จัดสรรอัตราและงบประมาณ 7,470,000    7,470,000 
กิจกรรมที่ 2  บริหารอัตราและงบประมาณ       7,470,000   7,470,000 
กิจกรรมที่ 3  บริหารอัตราและงบประมาณ        7,470,000  7,470,000 
กิจกรรมที่ 4  บริหารอัตราและงบประมาณ        7,470,000 7,470,000 

รวม 7,470,000 7,470,000 7,470,000 7,470,000 29,880,000 
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โครงการ                                       อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกในชั้นเรียนส าหรับนักจิตวิทยา  
หน่วยงาน                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน  
                                                รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ 

ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ผู้ประสานงานหลัก                          นางสุกัญญา ศรีโสภา 
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ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  M 1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น) 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ  :  ถ่ายทอดความรู้ 
  ชื่อปัจจัย :  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 
ส่วนที่ 2    สรุปเนื้อหาส าคัญโครงการ (X)  :  M2-M3 

1. หลักการและเหตุผล  เมื่อนักเรียนมีปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการกระท าที่รุนแรง การที่สถานศึกษา
มีช่องทางที่ชัดเจนในการรับแจ้งเหตุ มีมาตรการรองรับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงบทบาทของครู และบุคลากรในการรับ
ฟังโดยไม่ตัดสิน การพิทักษ์สิทธิ์เด็ก การจัดบริการหรือส่งต่อไปรับบริการที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือ และ
แก้ปัญหาให้เด็กอย่างทันท่วงที ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบุว่าเด็กทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา ซึ่งครู
ทุกคนมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตัวเองอย่างสมวัย และเติบโตเต็มศักยภาพ แต่หน้าที่ของ
โรงเรียนไมไ่ด้จ ากัดอยู่ที่สิทธิด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว มาตรา 19 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังบอกว่า     
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เด็กทุกคนต้องได้รับการปกปูองคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด การทอดทิ้ง และแสวงหาผลประโยชน์ 
ซึ่งการคุ้มครองนี้จะต้องเกิดข้ึนทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน และในชุมชนที่เด็กอาศัย ครูจึงมีหน้าที่ส าคัญในการท าโรงเรียน
เป็นสถานที่ท่ีปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของเด็ก และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
ปกปูองคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนด้วย 
                 ในการนี ้เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต3 ได้ด าเนินการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหา และการเยียวยาเด็กนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคม ความภาคภูมิใจ หรือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การมุ่งอนาคต ความส าเร็จ การคิดวิเคราะห์ 
การยับยั้งชั่งใจ และการควบคุมอารมณ์ การสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมเชิงบวง กิจกรรมความถนัด 
กิจกรรมสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมเชิงบวก กิจกรรมความถนัด กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริม
วัฒนธรรมกัลยาณมิตร ให้นักเรียนรู้จักการให้ การท าความดี การเป็นเพื่อนรักกัน ไม่แกล้ง รังแก ล้อเลียนกัน     
และช่วยเหลือพ่ึงพากัน โดยเน้นให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวก และพัฒนาทักษะชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น กล่าวคือ ปัญหาภาวะซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะ
วิวาทใช้ความรุนแรง ปัญหาเรื่องเพศ จึงได้จัดท าโครงการ การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็ก และเยาวชน โดยครู
ประจ าชั้นที่ท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาเป็นฐานนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาครูประจ าชั้นให้มีสมรรถนะในการน า
หลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิ ทักษะการให้ค าปรึกษานักเรียนและครอบครัว ทักษะการ
แก้ปัญหาและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น และสามารถให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได้ ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบของโครงการที่มีการ 
บูรณาการความรู้ ทั้งการคุ้มครองนักเรียนร่วมกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา ซึ่งหลักการนี้จะน ามาซึ่ง
การที่ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนนั้น มีทัศนคติด้านบวกต่อกันและกัน และปัญหาความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือฝึกอบรมครูประจ าชั้นให้มีสมรรถนะเป็นนักจิตวิทยาสถานศึกษาในเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือฝึกอบรมนักจิตวิทยาสถานศึกษาหรือ ครูประจ าชั้นให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

จิตวิทยา 
 3. เพ่ือฝึกอบรมนักจิตวิทยาสถานศึกษาหรือ ครูประจ าชั้นให้มีคุณทักษะการวิเคราะห์ และการดูแล

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 4. เพ่ือฝึกอบรมนักจิตวิทยาสถานศึกษาหรือ ครูประจ าชั้นให้มีคุณลักษณะที่ดีในการให้ค าปรึกษา        

ปรับทุกข์ สร้างสุข และพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน 
 5. เพ่ือฝึกอบรมนักจิตวิทยาสถานศึกษาหรือ ครูประจ าชั้นให้มีเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

ในภาวะวิกฤติ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

                ครูประจ าชั้น หรือนักจิตวิทยาสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 79 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

              1. ครูประจ าชั้น หรือนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีสมรรถนะในการน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อาทิ ทักษะการให้ค าปรึกษานักเรียน และครอบครัว ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น  
              2. ครูประจ าชั้น หรือนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สามารถให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน     
ในภาวะวิกฤติรุนแรงได้ 

         3. ครูประจ าชั้น หรือนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีการบูรณาการความรู้ ทั้งการคุ้มครองนักเรียน 
ร่วมกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา 

   3.3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to target  
gap)** 

     ครูประจ าชั้น หรือนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา และนักเรียน มีทัศนคติด้านบวกต่อกัน และกัน และ
ปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง 

3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. มีสมรรถนะเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
2. มีทักษะการวิเคราะห์ และการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

               3.  มีคุณลักษณะที่ดีในการให้ค าปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุข และพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
แก่เด็กนักเรียน 
                4. มีเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤติ 

3.5 ดัชนีวัดความส าเร็จ  

โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ทั้ง 79 แห่ง    
มีบริการสุขภาพจิตโรงเรียน และนักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 

    3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
นักจิตวิทยาสถานศึกษา หรือครูประจ าชั้น และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทั้ง 79 โรงเรียน  
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม - กันยายน 2564  
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ  : M4-M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกใน
ชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน 

17,950 

กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิทยาเชิงบวกโดยการ
ท างานร่วมกันระหว่างครูประจ าชั้นและนักจิตวิทยาโรงเรียน  

1,550 

กิจกรรมที่ 3: สรุปผล และรายงานสรุปผลโครงการฯ  500 
รวมวงเงิน 20,000 

 

 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    20,000    บาท  

 

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

รวม 

1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวก  
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน   
-ค่าวิทยากร                      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
79 คนx 35 บาท x 2 มื้อ       
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
79 ชุด ๆละ 80 บาท            
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์                          
- ค่าคู่มือประกอบการบรรยาย 

- - - - 
 
 
 

3,600 
 

5,530 
 

6,320 
2,500 

17,950 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรม Personal Growth 
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิทยา    
เชิงบวกโดยการท างานร่วมกัน
ระหว่างครูประจ าชั้นและ
นักจิตวิทยาโรงเรียน  

- - - 1,550 1,550 
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แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

รวม 

3. สรุปผล และรายงานสรุปผล
โครงการฯ 

 
- 

 
- 

 
- 

500 500 

รวม - - - 20,000 20,000 
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โครงการ                                 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   
หน่วยงาน                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21   
ผู้ประสานงานหลัก   นางสาวกิตติกาญจน์    สอนกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร     044 634544  

ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  M1 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
  (2) ประเด็น   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ในศตวรรษท่ี 21 

                             (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ   :  รูปแบบการเรียนรู้ 
          ชื่อปัจจัย :  กระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) M2 - M3 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และฉบับที่  3  

(พ.ศ. 2553)  หมวด  2  มาตรา  10  ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย   และมาตรา  12  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ปัจจุบันมีครอบครัวได้ยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวมายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน  4  ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
แล้ว  และคาดว่าในอนาคตจะมีครอบครัวและองค์กรยื่นความประสงค์จัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ในส่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวขึ้น 
 
 



 
128 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และออกเอกสารทางการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวในสังกัด 
3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จ านวน 4  ครอบครัว 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครอบครัวที่ได้รับอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to  
target gap) 
  ผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
  3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนครอบคลุมตามหลักสูตร   
  2. ผู้เรียนในสังกัดได้มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับเอกสารทางการศึกษา  
  3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

  ผู้เรียนในสังกัด จ านวน  4 ครอบครัว ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

         4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม  2563- กันยายน  2564 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                     M4-M5 
กิจกรรม                        งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 :  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

1,050 

กิจกรรมที่ 2 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จ านวน 4 ครอบครัว   

3,950 

รวมวงเงิน 5,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  5,000  บาท 

 

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

รวม 

1. วางแผน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ประชุมคณะกรรม
ด าเนินงาน 
 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 30 คนx 35 บาท 
x 2 มื้อ  

 
- 

 
525 

 
- 

 
525 

 
1,050 

3. นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยครอบครัว จ านวน 4 
ครอบครัว   

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,950 

 
3,950 

รวม - 5,000 5,000 
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โครงการ                                      ส่งเสริมการด าเนนิงานเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะในสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายย่อย         วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
                                                 วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม      
                                                 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                                                  อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
ผู้ประสานงานหลัก                           1.  นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข   
                                                  2.  นางนฤบล  กองทรัพย์  3.  นางสุกัญญา  ศรีโสภา 
โทรศัพท์                                       086-648-7944   ,  044-634545 
โทรสาร                                         044-634542  E-mail : rapee0264@gmail.com  
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                            

(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น) 

(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
        (1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ       การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
       (3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ  :   ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
                 ชื่อปัจจัย  :    ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  (X)  :  M2-M3 

1. หลักการและเหตุผล 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
ส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ปูองกันตนเองในภาวะ
คับขันและจัดการชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม และจากการที่สังคมยุคปัจจุบัน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Valains)  ของเปูาหมายแผนย่อย 
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เป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สื่อบางประเภทที่ไม่เหมาะสม
กับการเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไม่สามารถควบคุมได้ การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการด าเนินชีวิตของ
วัยรุ่นยุคปัจจุบัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การขาดความเชื่อมั่นและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง การไม่สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง การมีปัญหาด้านอารมณ์และการ
สื่อสารกับผู้อื่น การปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้   ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและการได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 
ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ประกอบเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง อาจท าให้ขาดการพิจารณาใน   
การรับสื่อต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต  

จากสภาพดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ 
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งการปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตเป็นสุขตาม    
ที่สังคมมุ่งหวัง จึงจัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้มี
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 แก่เด็กและเยาวชนใน วัยเรียน      
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนว ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะและ
การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในสถานศึกษา 
           2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)  หรือแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต  การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะและการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา     
ของผู้บริหาร ครูผู้สอนในรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ  

2.3  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           2.4  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
3. เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

1  โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สุขภาวะและโรงเรียนศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและขยายผลวิธีการพัฒนางานแก่โรงเรียนในสังกัด
จนสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2  ผู้บริหาร ครูผู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูแนะแนว จ านวน 214  โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดและ/หรือครูผู้สอนที่สนใจ  
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายในการท างาน 
            3  ครูผู้สอน/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  4  ครูผู้สอนและสถานศึกษาในสังกัด มีผลงานดีเด่น/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมแนะ
แนวในสถานศึกษา และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ แก่สถานศึกษา
อ่ืนในสังกัด 
  5  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพพลานามัย รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
สภาพความพร้อมของตนเองและครอบครัว 
 

   3.2  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcome) 
  1.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 80  มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรม/การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ        
พลศึกษา การาจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายในการ
ท างาน 
  2.  ครูผู้สอนและสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีผลงานดีเด่น (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรม/
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย การจัดบริการแนะแนว       
ส่งเข้าร่วมกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานในระดับโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพฯ/
ภาค/ประเทศ และสามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่แก่ผู้สนใจได้ 
        3. ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ การส่งเสริมด้านสุขภาพและพลานามัย และสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
 

    3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to target 
gap) **   
    1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสามารถ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ และการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ  
             2.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและชุมชน 
รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารงานของสถานศึกษาตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน   
             3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะและการส่งเสริมด้านสุขภาพและพลานามัย 
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             4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)   ในการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ และการส่งเสริม
ด้านสุขภาพและพลานามัยแก่ผู้เรียน ด้วยรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ  
     3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                    1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สุขภาวะและโรงเรียนศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและขยายผลวิธีการพัฒนางานแก่โรงเรียนในสังกัด
จนสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ครูผู้สอนและสถานศึกษามีรูปแบบ วิธีการในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต การจัด
กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ และการส่งเสริมด้านสุขภาพและพลานามัย เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมาย
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ                                                                                
.                   3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพพลานามัย รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข ตามสภาพความพร้อมของตนเองและครอบครัว 
 

     3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
                     1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 214 โรงเรียน สามารถ
ออกแบบและด าเนินงานการจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาวะ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
และพลานามัยแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                    2.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพพลานามัย รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพและปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามสภาพความพร้อมของตนเองและครอบครัว 

                3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 214  โรงเรียน 
 

 4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ     :   M2-M3 

กิจกรรม งบประมาณ   หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้านการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น ๆ แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
งาน/ ครูแนะแนว ฯ   

30,000 - 

กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงาน/ครูสุขศึกษา ฯ   

40,000 - 
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กิจกรรม งบประมาณ   หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโครง - - 
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)   - - 
กิจกรรมที่ 5 การสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ -          - 

รวม   ( เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ/กิจกรรม 

 
70,000 

         - 

 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  70,000  บาท 
 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียนในสถานศึกษา แก่ผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบงาน/ครูแนะแนว 

- - - 30,000 30,000 

กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สุขภาวะและการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
แก่ผู้บริหารและครูสุขศึกษา ฯ   

- - - 40,000 40,000 

กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

- 

กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนรู้วิธี
ปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 การสรุป รายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการ 

- - - - - 

รวม - - -  70,000 70,000   
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โครงการ                                               บริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
หน่วยงาน                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย          การปฏิรูปที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
                                                            เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้ประสานงานหลัก                                     นางมาลี    ใจภักดี 
โทรศัพท์                                                 0819660431 e-mail maleebr3@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) ประเด็น   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และข้อย่อย 4.3.4   
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ      
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี    
ประสทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรอย่างตอเนื่องตลอดชีวิต 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงใน     
ศตวรรษท่ี 21 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (120101) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเปูาหมายแผนย่อย 
 
 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 

ชื่อปัจจัย : F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)  :  M2 - M3 
1.  หลักการและเหตุผล 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและจัดแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – 2561 ขึ้น 
เน้นการแกปัญหาเด็กยากจนในชนบทให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งมีกระบวนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก คือการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์   
ที่สอดคล้องกับนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดด้านการศึกษา จึงได้ให้   
มีการศึกษาเพ่ือขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยก าหนดให้ใช้การศึกษา



 
136 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกล เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันส่งผลต่อการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกท้ังเป็นการด าเนินการตามรอย  
เบื้องยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดจ านวน 86 
โรงเรียน  ที่ได้รับพระราชทานการศึกษาด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล        
ซึ่งเป็นการช่วยขจัดปัญหาความด้อยโอกาสและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้มีความรู้  ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและ 
ซ่อมบ ารุงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 2.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรองและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโนนดินแดง 
จัดท า  MOU  และแนวทางการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  DLTV    
 2.3  เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2.4  เพื่อนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

   3. เป้าหมาย 
             3.1เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1)  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
                  2)  ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกคน 
            3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1)  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและซ่อมบ ารุง 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 2)  มีเครื่องข่ายและจัดท า  MOU  เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  DLTV 
สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       3)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดนิทรรศการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
       4)  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง 
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      3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project’s contribution to target 
gap)** 

3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการพัฒนา  มีเครือข่ายความร่วมมือ  ได้รับการซ่อมบ ารุงชุดอุปกรณ์  จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีโรงเรียนต้นแบบและได้รับการนิเทศ 

      3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
      โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนา มีเครือข่ายความร่วมมือ ได้รับการซ่อมบ ารุงชุดอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโรงเรียนต้นแบบและได้รับการนิเทศอย่างทั่งถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ 95 

      3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 มกราคม 2564 - กันยายน  2564  สถานที่ด าเนินการ  สพป.บุรีรัมย์  เขต 3 
 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  วิเคราะห์ความต้องการ  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

34,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท า MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรองและ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโนนดินแดงเก่ียวกับแนวทางการ     
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุงชุดอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

50,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล       
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

31,000 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานโครงการ  
รวมวงเงิน 115,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงาน พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 115,000 บาท 

 

 
แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รวม 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน  
ปัญหา  วิเคราะห์ความต้องการ 

     

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล   
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 34,000   34,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท า MOU ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคนางรองและ
เทคโนโลยีโนนดินแดงเก่ียวกับ     
แนวทางการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์  DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก 

     

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมบ ารุงชุดอุปกรณ์
การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ให้สามารถใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 50,000   50,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด      
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

     

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ  ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

  31,000  31,000 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานโครงการ      
รวม     115,000 
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โครงการ                                สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
                                           ขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงาน                                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
ผู้ประสานงานหลัก                      นางธัญทิพย์  กิตติ์เจริญเลิศ 
โทรศัพท์/โทรสาร                        0-4463-4548 / 0-4463-4542   E-mail : duanglert2555@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              :  M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          (1)เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

(2)ประเด็น สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มี        
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 )ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีความเสมอภาคและหลักประกัน                             

 ทางสังคม 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
     ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 (หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริการขั้นพ้ืนฐาน  
                 ชื่อปัจจัย : ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                           : M2 – M3 
 

1.หลักการและเหตุผล   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระส าคัญในหมวด 5 หน้าที่  
ของรัฐด้านการศึกษาโดยมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อน    
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ว่าในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษารัฐต้องด าเนินการ         
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ในส่วนของบทบัญญัติ    
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ทางการ
ศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง    
ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับมาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบัน

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามความแก่กรณี ดังต่อไปนี้           
(1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ            
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายก าหนด (3) การลดหย่อน หรือยกเว้น    
ภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
              เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ    
พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
       2. ประชากรวัยเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ยากจน ห่างไกล ทุรกันดารทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพ่ิมเติมจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 

    3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to  
target gap)** 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
   2. ประชากรวัยเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ยากจน ห่างไกล ทุรกันดารทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพ่ิมเติมจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง 
การศึกษา 
              3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1. นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ไดร้ับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   2. นักเรียนทุกคนไดร้ับประโยชน์ทางการศึกษา โดยได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตาม
สิทธิที่กฎหมายก าหนด เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และเพิม่โอกาสทางการศึกษา 
             

                3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้รียน กลุ่มเปูาหมายทีต่้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด



 
141 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
 3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 39,949 คน (ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563) 
  

 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                 :    M4 - M5 
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรและโอนให้โรงเรียนโดยตรง 
 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563  
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้นักเรียน 

                 ภาคเรียนท่ี 2/2563 (70%) 
45,827,614 

ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2564  
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้นักเรียน 

                 ภาคเรียนท่ี 2/2563 (30%) 
16,066,200 

ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2564  
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้นักเรียน 

                             กิจกรรม 
เป็นงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 

งบประมาณโดยตรง 
ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%)  

ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2564  
กิจกรรมที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้นักเรียน ภาคเรียน    
ที่ 2/2564 (30%) 

เป็นงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนโดยตรง 

รวมวงเงิน 61,893,814 
 
 

 
 



 

              142 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

โครงการ                                   ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                                             (Health Literate School)  
หน่วยงาน                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและ    
                                                เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผู้ประสานงานหลัก                        นางพรนภัส  ละประโคน 
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ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M 1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้าน* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องหลักกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       (1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษ  ที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์
       (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความ 
เป็นไทยด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ  :  V02 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาครอบครัว 
  ชื่อปัจจัย : F0202 พ้ืนที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับครอบครัว 
 
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ  :  V03 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว 
   ชื่อปัจจัย :  F0301 การเรียนรู้วงจรชีวติครอบครัว 
 

            ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาส าคัญโครงการ (X) :M2-M3 
1. หลักการและเหตุผล   
                   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบาย และจุดเน้นของประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ        
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มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ 
ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น 
ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่ง
ของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญ    
ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จึงตระหนักและให้ความส าคัญของ  
การดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate School)  ขึ้นเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้องรู้จัก      
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนนักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้     

2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate 
School) 
          2.2  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพ
ตามวัย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน มีวิสัยทัศน์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน
ควบคู่ด้านการเรียนการสอน และนักเรียนในโรงเรียนเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพ สามารถตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
  3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                 1) ครผูู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                 2)  มีการสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพ
ตามวัยและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
           3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to 
target gap) 
                 1) ครผูู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                 2)  มีการสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสุขภาพ
ตามวัยและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
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3.4   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้ความส าคัญกับบริการสุขภาพจิตในโรงเรียนเพ่ือ 

ช่วยเหลือดูแลนักเรียนมากขึ้น  
2) มีระบบการท างานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนที่เก่ียวข้องทราบถึง
ปัญหาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3.5 ดัชนีวัดความส าเร็จ  
               โรงเรียนทั้ง 214 แห่ง มีผู้บริหาร ครู และนักเรียนความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ  
ของการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 100 

3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                     ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทั้ง 214 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม - กันยายน 2564  
 

 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ  : M4-M5 
 

กิจกรรม   งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1: วางแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ - 

  กิจกรรมที่ 2: ประชุมคณะกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3: แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและประสานงานกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง    - 
กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate 
School)  แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ  1 วัน 

 -   

กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  - 
รวมงบประมาณ   - 

 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน                            - 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ                -             บาท 
 

 
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63 –
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
( ม.ค.64-
มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รวม 

กิจกรรมที่ 1: วางแผน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2: ประชุมคณะ
กรรมด าเนินงาน 

- - - - - 
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แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63 –
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
( ม.ค.64-
มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รวม 

กิจกรรมที่ 3: แจ้งโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและประสานงาน
หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ  

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 : ด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ(Health  Literate 
School) แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 1 
วัน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 : สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - - 

        รวม - - - - - 
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โครงการ                                    ท าดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (3R 1G)                                                                                                                     
หน่วยงาน                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและ                      
                                                เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ผู้ประสานงานหลัก                        นางทักษณีย์    เหลานอก 
โทรศัพท์/โทรสาร                         098-6644989E-mail        
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ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์    : M 1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้าน* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องกับหลัก              
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  3  ทุกคน มีความ
รักษ์ในสภาพแวดล้อม รู้รักสามัคคี 
     (2) ประเด็น พัฒนาและสร้างจิตส านึกบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรักษ์
สภาพแวดล้อม 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ
ในการรักษาดูแลสภาพแวดล้อมที่ดี 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม 
         (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ  :  สภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตฯ 
  ชื่อปัจจัย :  ท าดีด้วยใจ  ลดภัยสิ่งแวดลอ้ม 
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ :    ท าดีด้วยใจ   ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
            ชื่อปัจจัย :    ท าดีด้วยใจ   ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
 
ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญโครงการ (X) : M2-M3 
1.  หลักการและเหตุผล   
                 ดว้ยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
ในการจัดการบริบทอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด  สวยงาม  เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่  
การประถมศึกษาบุรีรัมย์   เขต  3  มีความใส่ใจและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  มีความรักษา 

ความสามัคคีสร้างเสริมการท างานเป็นทีม 
    2.2  เป็นการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตเห็นความส าคัญในการรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
       บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนเห็นความส าคัญและ ได้มีส่วนร่วม    

ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในส านักงานให้น่าอยู่   น่าท างาน 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       บุคลการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีความรู้     

ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีความรัก 

ความสามัคคี และเสริมสร้างการท างานเป็นทีม  
          2) บุคลากรในส านักงานเขต   มีความรู้   ความเข้าใจ  และสร้างจิตส านึก         

เห็นความส าคัญของการรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความสะอาด สวยงาม   
    3.5  ดัชนีวัดความส าเร็จ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีความสะอาด สวยงาม 

เป็นที่ประทับใจส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 3.6   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
          1) บุคลการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
          2) ข้าราชการครู/ผู้มาติดต่อราชการ  มีความประทับใจในสถานที่ของอาคารสถานที่

ที่มีสะอาด และ สวยงาม 
 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     มกราคม - กันยายน 2564 
 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4-M5 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1: วางแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ - 
 กิจกรรมที่ 2: ชี้แจงและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 3:  กิจกรรมท าร่วมกันของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
คน เช่นร่วมกันปลูกต้นไม้  ท าความสะอาดในวันส าคัญต่าง  ๆ  

5,000  

กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
รวมงบประมาณ 5,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   5,000   บาท 
 

 
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63 –
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
( ม.ค.64-
มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

 
รวม 

กิจกรรมที่ 1: วางแผน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2: ประชุมชี้แจงบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
สร้างจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       - - - - - 

กิจกรรมที่ 3: มีกิจกรรมที่บุคลากร
ในส านักงานเขตทุกคนต้องท าร่วมกัน  
เช่น  กิจกรรมปลูกต้นไม้  ท าความ
สะอาดในวันส าคัญต่าง  ๆ  

- - 5,000       - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

- - - - - 

                   รวม - - 5,000    - 5,000 
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โครงการ                                   พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร      
                                             ทางการศึกษา 
หน่วยงาน                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ        
                                               มนุษย ์
ผู้ประสานงานหลัก                        นางกิ่งกาญจน์  ป้องจิตใส 
โทรศัพท์/โทรสาร                         0836199892, 044634547,044634542          

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)  “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น(Y2)คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล     
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้    
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
       ชื่อปัจจัย  : ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) :  M2 – M3 
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริม 
สนับสุนนการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ครอบคลุมสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ใน 8 อ าเภอ 
ประกอบด้วยสถานศึกษาในอ าเภอนางรอง อ าเภอหนองกี่ หนองหงส์ โนนสุวรรณ โนนดนิแดง ปะค า ละหานทราย 
และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่กว้างใหญ่ การเดินทางมาติดต่อราชการบางครั้งไม่
สะดวก การรับทราบข้อข้าราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทางเดียว อาจท าให้ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน  
ในข้อราชการส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะช่วยให้การสื่อสาร การประสานงานเกี่ยวกับข้อราชการ การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มีความเข้าใจที่ตรงกัน น าไปสู่การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ อีกท้ังการประชุมดังกล่าว จะช่วยให้ผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการครูบุคลากรทุกฝ่าย น าไปสู่ความร่วมมือที่ดี จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือแจ้งข้อราชการ นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ทราบและน าไปปฏิบัติ 

2.  แจ้งข้อราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
3.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมประชุม ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
3.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้อง จ านวน  250 คนจ านวน  6 ครั้ง 
3.2. จัดประชุม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน

ใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3จ านวน 80  คน จ านวน 6 ครั้ง 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส 
ยุติธรรม 
            3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)**     

 
 

3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและความ
เคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาที่รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันตามก าหนดเวลา และน าไปใช้ใน 
การบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมสร้างแนวคิดใหม่ๆ  
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพ  
   3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานตามแนวนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และบริหารงานด้วยความถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
         เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและความ   

   เคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา 
        เชิงคุณภาพ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

มีการบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้วย  ความบริสุทธิ์ 
โปร่งใส ยุติธรรม 
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 3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  2563  ถึง วันที่ 30 กันยายน  2564 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ   :  M4-M5 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : 
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา     
จ านวน 5 ครั้ง 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 80 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
1.เป็นเงิน 8,750 จ านวน 3 ครั้ง  รวมเป็นเงิน 43,750 บาท 

กิจกรรมที่ 2 :  
ประชุมบุคลากร ใน สพป.บุรีรัมย์เขต 3 
จ านวน  4 ครั้ง 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 80 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 
2,800 จ านวน 4 ครั้ง  รวมเป็นเงิน  6,250 บาท 

รวมวงเงิน 50,000 บาท 
 

       แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
 

 
แผนปฏิบัติการ(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ตค.63-ธค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(มค.64-มีค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เมย.64-
มิย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.64-กย.

64) 

รวม 

1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 8,750 8,750 17,500 8,750 43,750 
2.ประชุมบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - 2,800 2,800 650 6,250 

รวม 8,750 11,550 20,300 9,400 50,000 
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โครงการ                                            ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุม  
                                                       ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
หน่วยงาน                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย           การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง 
                                                          ศักยภาพมนุษย์ 
ผู้ประสานงานหลัก                                 นางสัมพันธ์  เฉียดสระน้อย 
โทรศัพท์/โทรสาร                                  0-4463-4547  E-mail   
                                                                              Sumpan.ch2015@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” 
         (1)เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
         (2)ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1)เป้าหมายระดับประเด็น(Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ      
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 
        (2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ 21 
         (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 (หลัก)   ชื่อองค์ประกอบ  :  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
                    ชื่อปัจจัย : นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง  
ส่วนที่ ๒  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (x) :M2-M3 
 1.หลักการและเหตุผล 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานด้านการรายงานและด้านกากรปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับโดยให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
ระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน่วยงาน 
ในสังกัดประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  214  โรง และกลุ่มงาน จ านวน 10 กลุ่ม  มีภารหน้าที่หลัก
ตามกฎหมายการศึกษาในการอ านวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตาม

mailto:Sumpan.ch2015@gmail.com
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มาตรฐาน  จึงต้องมีหน้าที่ด าเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ด้วย 

2.วัตถุประสงค์ 
                              2.1 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
                                   หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

       -มาตรฐานการควบคุมภายใน 
       -หลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
   2.2  เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 

        2.3 เพ่ือให้การรายงานผลการควบคุมภายในได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 

3. เป้าหมาย 

  3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  214 โรงเรียน 
  3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. บุคลากรในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดท าระบบควบคุมภายในได้ดียิ่งขึ้น  
   2. สามารถรายงานผลการควบคุมภายในได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
  3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project s contribution  
to target gap)**ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัดมีการ     
จัดวางระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางระบบควบคุมภายในได้ดียิ่งขึ้น 
  3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  และ
สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
  โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เข้าใจมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติ  มีการจัดท ารายงานการประเมินผลควบคุมภายในอย่างถูกต้องตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของ
กระทรวงการคลัง  ซึ่งมีการตรวจติดตาม/สอบถาม มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตามแบบที่ก าหนด 
     3.6  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ :  M4 - M5 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

 
แผนปฎิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.63-ธค.
63) 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รวม 

1.ด าเนินการจัดท าโครงการ /   -  -  
2.ก าหนดวัน เวลา สถานศึกษา
ที่จะติดตามการด าเนินงาน 

 /  -  -  

3.แต่งตั้งคณะท างานในการ
ติดตามประเมินผล 

 /  -  -  

4.แจ้งสถานศึกษาท่ีจะติดตาม
ประเมินผล 

 -  - /  -  - 

5.ด าเนินการติดตามประเมินผล  -  -  10,000 10,000 
6.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 -  - /  

                 รวม  -  - 10,000 10,000 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 155 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ                                      พัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน                                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ผู้ประสานงานหลัก                            นางณัฐชนก  ศรีเสน  นางจันทร์ศิริพร  วันพุดชา  
                                                   นางการวรัญญา  สุขวงกฎ 
โทรศัพท์/โทรสาร                             08-6876-1542,  09-8191-5274,  08-7376-2959   
                                                   E-mail  aewsrisen@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)ประเด็น(    )*การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 (3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  

วิเคราะห์ รักการเรียน มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                 ชื่อปัจจัย :  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X):M2 – M3 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ฒ                                 ื้   ่                 ฒ                                        
      ญ                                              ฏ          ื่                                            
                                       ื่                                                     ฏ              
               ฏ      ผ   ฏ                   ฒ                            ญ                                       
                                  ผ    ฤ     ซ ่      ผ                     ผ             

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารทีด่ี มพีฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร     

ยอมรับฟังความคดิเห็นผู้อื่น สามารถท างานเป็นทีมได ้
            2.  เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ ทันสมัย มีทักษะสู่สากล มสีมรรถนะ  
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน สามารถจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพ 

  3.  เพื่อประกาศเกียรตคิุณและสง่เสริมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผูไ้ด้รับการคัดเลือกรางวัลประเภทตา่ง ๆ  

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



 156 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 3 

3.  เป้าหมาย 
          3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output). 
 1.  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ านวน 70 คน 

    2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2,500 คน 

          3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                1.  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารทีด่ี บริการด้วยใจ  รับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2.  ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะสู่สากล เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 ในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง 

    3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับรางวัล ประกาศเกยีรตคิุณ ยกย่องเชดิชูเกียรติ 
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project's contribution to target 

gap)** 
             ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
           3.4   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   1.  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ด ีบริการด้วยใจ  
     รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะสู่สากล เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
    ในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง 

      3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับรางวัล ประกาศเกยีรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       1.  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศกึษาที่ได้รับการพัฒนามีการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์     ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

   ส่วนที่  3   กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 

     แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
     วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ        159,000   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    

    แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-มิ.ย.
64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-
ต.ค.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1: อบรมพัฒนาผู้บรหิารการศึกษา
และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3  

- -- - 100,000 - 100,000 



 157 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    

    แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-มิ.ย.
64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-
ต.ค.64) 

รวม 

การพัฒนาองค์กร  (Organization 
Development) 
-  ประชุมสัมมนา 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้– ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 2: อบรมพัฒนาผู้บรหิาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบออนไลน์  
- พัฒนาระบบโปรแกรมออนไลน ์
- จัดท าหลักสตูรพัฒนา 

- - 10,000  9,000 19,000 

กิจกรรมที่ 3: ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา(คณะกรรมการที่ปรึกษา/  พี่เลี้ยง) 
-  ประชุมสัมมนา 
กิจกรรมที่ 4 : คัดเลือกเพื่อรับรางวัล ยกย่อง 
เชิดชูเกียรต ิ
- ประชุมคณะกรรมการคดัเลือก 
- น าเสนอผลงาน  ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 5 : อบรมพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-  ประชุมสัมมนา 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาดูงาน 

- - 30,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000- 

30,000 

 

 

 

 10,000 

 

 

 

 

 

รวม - - 145,000.- 14,000.- 159,000.- 
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โครงการ                                       ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย                        
                                                 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส าหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  
                                                 ประจ าปี  2564” 
หน่วยงาน                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย     พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้ประสานงานหลัก                            นางสาวจรินญา  สายกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร                              09-5761-4419  /0-4463-4542  
                                                    E-mail : Jarinya26@hotmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ    
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        ปัจจัย : จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 
 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 - M3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  ในฐานะหน่วยงานในการก ากับดูแลการ
จัดซื้อ  จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ให้โรงเรียนสามารถใช้งาน   
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐในภาพรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้องเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ   
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงเรียนในสังกัด  เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารพัสดุและ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์  และเป็นระบบรวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และ
สามารถน าไปสู่การสร้างมารฐานวิชาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุให้มีมาตรฐานต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิธี
เฉพาะเจาะจง ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ 
 2.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง 
 2.3  เพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วย    
ความสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  ประหยัด  เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตระหนักถึง   
ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  จ านวน  214 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิธี
เฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project”s contribution to target 
gap)** 
        1. เชิงปริมาณ   
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด  
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  จ านวน  214 คน 
      2. เชิงคุณภาพ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไดถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   3.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจงในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.5 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ  ร้อยละ 80  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ไดร้ับการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  จ านวน  214 คน 
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 เมษายน 2564  - 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ      :     M4 – M5 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-GP)ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 รุ่น ๆละ 107 
คน รวม 214 คน  

20,000 

รวม 20,000 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ     20,000  บาท 
 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-มีค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-กย.

64) 

 
รวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 2 รุ่น ๆละ 107 คน รวม 
214 คน 

       -       - 20,000 - 20,000 
 
 
 
 

                 รวม    -   -  20,000 - 20,000 
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โครงการ                                  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่  
                                                 การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3 
หน่วยงาน                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย      หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ      
ผู้ประสานงานหลัก                            1. นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ  2. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ 

                     3. นายเอกชัย  ปุยะติ     4. นายวิเชียร  พลจันทึก 
                     5. นางอัญชลี  ทันตะคุ       6. นางกิ่งกาญจน์  ป้องจิตใส 

โทรศัพท์/โทรสาร                              0 4463 4548       E-mail tyy2506@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      :    M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้าน การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) เป้าหมาย    ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (2)  ประเด็น    ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(พ.ศ.2561-2580) 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานของรัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 (หลัก)     ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
         ชื่อปัจจัย : แผนที่ยึดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์                                                        

 ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                    :     M2 – M3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญ  ในการ
ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลัก     
อยู่ที่การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแผนระดับอ่ืนๆ อย่างชัดเจนเหมาะสมวางแผน
พัฒนาคุณภาพและด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้            

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ได้มีความ
ตระหนักและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริการ 
พึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 2.2  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ได้อบรมสัมมนาและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
ที่มีผลงานดีเด่น  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง  ต่อผู้ร่วมงานและภูมิใจในอาชีพของตน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ทุกคน 
               3.2  เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย  ได้อบรมสัมมนา  พัฒนาตนเอง
และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
สะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  
              3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(project’s contribution to 
target gap) 
                    ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย  ได้อบรมสัมมนา  พัฒนาตนเอง
และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
สะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา 
               3.4 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย  มีความรู้  
ความเข้าใจ  อบรมพัฒนาและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพ่ือการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ    
                     1.  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินการตามนโยบาย ร้อยละ 100 
                      2.  มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ให้ขวัญก าลังใจบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง 
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 3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  
  

    4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    มกราคม – มิถุนายน  64 
ส่วนที่ 3    กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   21,000  บาท 

 

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.63 - 
ธค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.64- 
มีค. 64) 

ไตรมาสที่ 3          
(เมย.64 - 
มิย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.64--กย.
64) 

      รวม 

กิจกรรมที่ 1  แจ้งนโยบาย  สร้าง
ความตระหนักให้ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง          
กิจกรรมที่ 2  ประชุม  อบรมสัมมนา
และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ             
กิจกรรมที่ 3  สรุปรายงานโครงการ 

        

 

 

         - 

     

 

 

           21,000 

  

 

 

       - 

 

 

 

   21,000 

                  รวม         -             21,000        -   21,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจ านวน  21,000  บาท 
วันที่  4 – 5  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

ณ หอประชุมพิมานพรหม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 35 คน  4  มื้อ มื้อละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  35  คน  2  มื้อ  มื้อละ  100  บาท   รวมเป็นเงิน 7,000 
3. ค่าพาหนะ เหมาจ่าย   กิโลเมตรละ  4  บาท  รวมเป็นเงิน   6,000 
4. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

1.  เอกสาร  3  องค์ประกอบ  จ านวน  12  เล่ม  เล่มละ 150  บาท 
2.  เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  จ านวน  13  เล่ม   
เล่มละ  100  บาท  

3,100 
1,800 
1,300 

รวมเงินทั้งสิ้น 21,000 
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โครงการ                                             อบรมพัฒนาการจัดท าข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
                                                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย            พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้ประสานงานหลัก                                  นางฉลวย  สุขเกษม 
โทรศัพท์/โทรสาร                                    08-5015-6528  /0-4463-4542  
                                                          E-mail : chaluai13@hotmail.com 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน * การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ 21 
 
                             ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ปัจจัย : จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 
 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 - M3 

1. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการในสังกัดท่ีจะเกษียณอายุราชการประจ าปี 2564 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ท าคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการเกี่ยวกับการศึกษาถือเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า 
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    
เขต 3 เห็นถึงความส าคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการจ่ายให้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการอนุมัติ
สั่งจ่ายของตนเองได้ทุกขั้นตอนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 
 

mailto:chaluai13@hotmail.com
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการยื่นขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญ       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอันพึงได้จากทางราชการ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลขอรับบ าเหน็จบ านาญ        
ของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการขอรับเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
 4. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่และท าคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน และส่วนราชการตนครบวาระเกษียณอายุราชการ 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) การจัดท าข้อมูลรับเงินบ าเหน็จบ านาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 173 ราย 
   3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.
บุรีรัมย์ เขต 3 ที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถจัดท าข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
   3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project”s contribution to 
target gap)** 
        1. เชิงปริมาณ   
  สามารถจัดท าข้อมูลผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 173 ราย  
        2. เชิงคุณภาพ 
  สามารถจัดท าข้อมูลผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 173 ราย ได้ถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการได้รับเงิน
บ าเหน็จบ านาญทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.5 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการสามารถ
จัดท าข้อมูลผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 173 ราย ได้ถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณ
จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 173 ราย 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 เมษายน 2564  - 30 มิถุนายน 2564 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 – M5 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรม : ประชุมชี้แจงให้ความรู้สิทธิประโยชน์การขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 173 ราย  

12,000 

รวม 12,000 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ     12,000  บาท 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มีค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
กย.64) 

 
รวม 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้สิทธิประโยชน์
การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 173 ราย 

        -          - 12,000         -      12,000 
 
 
 
 
 

                    รวม        -        -   12,000        - 12,000 
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โครงการ                                           พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                         
หน่วยงาน                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย         หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ     
ผู้ประสานงานหลัก                               นายเอกชัย  ปุยะติ   นางอัญชลี    ทันตะคุ 
โทรศัพท์/โทรสาร                                   044634548       E-mail tyy2506@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      :    M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้าน การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (2)  ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา   
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ       
(พ.ศ.2561-2580) 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานของรัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 (หลัก)     ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
         ชื่อปัจจัย : แผนที่ยึดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์                                                          

     ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                    :     M2 – M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

      ยุทธศาสตร์ชาติ มีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย ทุกช่วงวัย      
ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ นอกจาก
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แล้ว ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการศึกษาซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
คนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ   
ก้าวทันโลกยุคใหม่ 
        ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญถึงภารกิจดังกล่าวจึงได้
ก าหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้กระบวนการวางแผน 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนนโยบายตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ เป็นเครื่องมือ 
และกระบวนการที่ส าคัญ ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาและเป็นกลไกท่ีส าคัญในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ของประเทศต่อไป ภายใต้กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 2) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3) พัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(5เขต)  4) ประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  และบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านระบบทางไกล (Video Conference ) 5) การรายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

2.  วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับเป็นกรอบทิศทางและเป็น 

เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
   2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบท 

ของพ้ืนที ่
             3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ 
และบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบทางไกล 
Video Conference ในการขับเคลื่อนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินงาน 

5. เพ่ือจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output)  

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 50   คน                                        
                       2. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 100 เล่ม 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน   86  โรงเรียน 

  4. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการวางแผนและการ       
ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจบทบาทหน้าที่ 

  5. ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ตระหนักรู้นโยบายและ     
รับทราบข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์ 

  6. จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 100 เล่ม 
3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพท์ (Outcome)   

 1.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา มีกรอบทิศทางในการด าเนินงานและ      
 สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
                      2. โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการพัฒนาการ     
 ปฏิบัติงานใน หน้าที่และการให้การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

            4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนนโยบาย    
  ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     5. หน่วยงานบังคับบัญชา และสาธารณชน ได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของส านักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย(Project’s contribution to 

target gap) 
                     1.หนว่ยงานและสถานศึกษา มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
                     2. สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
                     3. บุคลากรทุกระดับได้รับทราบนโยบายความเคลื่อนไหวทันต่อสถานการณ์ 
                     4. มีเอกสารแผนและรายงานผลการด าเนินงาน ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
               3.4  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  1. การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษา เป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาในทุกด้าน 
  3. บุคลากรทุกระดับรู้เท่าทันเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  สามารถด าเนินการและ
แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

     4. คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนสูงขึ้น 
 5. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความรู้ความสามารถและพัฒนางานได้ดีขึ้น 
 

 3.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 

 มีกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา และมีแผนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
   2. สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 86  แห่ง ได้รับการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาติดตามและเข้ารับชม 

การประชุม Video Conference  และสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทันต่อเหตุการณ์ 
6. สถานศึกษาและสาธารณชน รับทราบผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
      3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา  214  แห่ง 
      2. สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 86 แห่ง 
                  3. บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 5 คน 
      4. ผู้บริหารและบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 85 คน 
      5. นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน ในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
 

 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                          : M4 - M5 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ            123,000    บาท 
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แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63 --
ธค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64--     
มีค.64) 

ไตรมาสที่ 
3          

(เมย.64 -  
มิย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64--  
กย.64) 

     
    รวม 

กิจกรรมที่ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 
1.1 วางแผนและเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3  เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
1.4 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จ านวน 100 เล่ม 
1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 3,000 
 
 

 
 
 
 
10,000 
 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

43,000 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 86 โรงเรียน 
     2.1 วางแผน และเตรียมการจัดประชุมโรงเรียน
ขนาดเล็กปี 2564 
    2.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.3 จัดท าเอกสารแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 100 เล่ม 
    2.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
5,000 

15,000 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  
     3.1 ประชุมวางแผนและด าเนินงาน 
     3.2 ด าเนินงานประชุมพัฒนาบุคลากร      
     3.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม       
     โครงการ/กิจกรรม 

   
 
15,000 

 15,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สพป.
บุรีรัมย์ เขต 3  ผ่านระบบทางไกล(Video 
Conference ) 
     4.1 วางแผนการด าเนินการ 
     4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
     4.3 ด าเนินการประชุมตามโครงการทึ่ก าหนด 
 4.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และรายงาน 

 
 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
 
5,000 
 

20,000 
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แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63 -
-ธค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64--     
มีค.64) 

ไตรมาสที่ 
3          

(เมย.64 -  
มิย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64--  
กย.64) 

       
   รวม 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.วางแผนการด าเนินงาน 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสาร         
       รายงานผลการจัดการศึกษาฯ 
    3. ประชุมจัดท ารายละเอียดผลการ 
      จัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2564 
   4. จัดท าเอกสาร จ านวน 100 เล่ม 
   5. รองรับการติดตามการขับเคลื่อน    
      นโยบายและการประเมินผลการจัด 
       การศึกษา 

    
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
10,000 

30,000 
 
 
 

รวม 8,000 15,000 30,000 70,000 123,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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โครงการ                                      เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย     คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
                                                   และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
                                                   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก                           1. นายอดิศักดิ์  สวนสวรรค์ 2. นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข  
                                                   3. นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                              085-494-2687   , 086-648-7944, 044-634545 
                                                   044-634542   E-mail : adisak.suansawarn@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    :    MI 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

(หลัก) แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  (12) การพัฒนาการเรียนรู้   
       (1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ) คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                                                  
       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
       (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1)  

          คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

 
 
 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
                ชื่อปัจจัย :  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 9 (3)   
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ    

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:adisak.suansawarn@gmail.com
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อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ของทุกระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในตามเจตนารมณ์ รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวคิดในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนเป็นวัฒนธรรมของการท างาน สามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งมีหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กฎกระทรวงฯ 
ก าหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ        
จึงได้จัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายใน 
 2.3  เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.4  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการก ากับ ติดตาม ประเมินและนิเทศ
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. เป้าหมาย 
               3.4  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                    1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 214  โรงเรียน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ
ด้านการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ  

          2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 214 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน    
ต้นสังกัดและการนิเทศทางไกลโดยสื่อ/นวัตกรรมการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว, แผ่นพับ, การนิเทศ
ทางออนไลน์, เว็บไซต์ เป็นต้น 
  3. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
   3.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Outcome) 
                    (1)  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด 19  
  (2)  เขตพ้ืนที่การศึกษามีสื่อ/นวัตกรรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใช้วิธีการนิเทศทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  (3)  โรงเรียนในสังกัดสามารถออกแบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่องและด าเนินการประเมินตนเองได้ 
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  (4)  โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้ด้วยตนเองและจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   (5)  โรงเรียนในสังกัดมีผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pricetice)  สามารถน าเสนอเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
 

  3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’S contribution to target 
gap) **   
    1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและครูทุกคนในโรงเรียน
ในสังกัดได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการท างานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
             2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             
มีกระบวนการท างานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
              3.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและชุมชน 
รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารงานของสถานศึกษาตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน   
             4) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามการ 
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
             5) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)  ในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                     1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงและสามารถออกแบบการด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง  
                     2. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน  
                     3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  
                     4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)  ในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  
     3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
               ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถออกแบบและด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
                3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
               ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 214  โรงเรียน 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ     : M2-M3 

กิจกรรม ประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา             
ครูฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จ านวน 214 โรงเรียน  

14,000  

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ด้านการ
พัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

- 

รวม  (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ/กิจกรรม 

14,000 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  14,000  บาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2       
(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

 
รวม 

 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่าย
วิชาการและครูผู้รับผิดขอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน    
214 โรงเรียน 

- - - 14,000 14,000 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - 

 กิจกรรมที่ 3 : การแลกเปลี่ยนรู้วิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   

- - - 14,000 14,000 

รวม  -  -  - 14,000 14,000 
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โครงการ                                          เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล                     
                                                    ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
หน่วยงาน                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย         ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ผู้ประสานงานหลัก                               นายพิสิฐ มีแก้ว 
โทรศัพท์                                            0946945247  อีเมล panu0967@gmail.com 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
          (1)เป้าหมาย เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2)ประเด็น  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อย่อย การบริหารจัดการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) เป้าหมายระดับประเด็น (210101) ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

(1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (210101) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ :   พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 

         ชื่อปัจจัย :   คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X): M2-M3 
1.หลักการและเหตุผล 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เกิดข้ึนเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (ZERO  
tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในการประเมิน Corruption Perception Index ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) อยู่ในล าดับที่ 101 จากการจัดอันดับทั่วโลก ดังนั้น ประเทศไทย   
จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการยกระดับความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จึงได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศใน
ภาพรวมดีข้ึน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:panu0967@gmail.com
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โครงการนี้สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเดน็ ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อย่อย 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ โดยมุ่งหวังให้มีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามุ่งหวังให้มีการพัฒนานักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้ด าเนิน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และคุณลักษณะ 
5 ประการ ให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบมี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง ก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต และส่งผลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลระดับดีเยี่ยม
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างวินัยของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
2. เพ่ือเสริมสร้างความซื่อสัตย์ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนิสัยรักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตสาธารณะ และให้บริการอย่าง           

มีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA online 2021) 
 

3. เป้าหมาย 

       3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)บุคลากร/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
               1. ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมย่อยที่ 1.1) 

     2. ท ากิจกรรม 5ส สร้างส านักงานเขตสวย เป็นประจ าทุกเดือน (กิจกรรมย่อยที่ 1.2) 
     3. ได้รับการอบรมพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต  
     4. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และท าสมาธิ ร่วมกันทุกวันจันทร์  
     5. รว่มกิจกรรมการใช้น้ า ไฟ อย่างประหยัด  

               6.  ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดค่าใช้จ่าย 
 การออมทรัพย์ และวางแผนการใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     7. ให้บริการผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
               8. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ  

     9. มีงานวิจัยเขตสุจริตอันเป็นผลจากการพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
    10. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA online 2021) และมีผลการประเมินสูงขึ้น  
 



 178 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 3 

         3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) สิ่งที่จะได้จากผลผลิตอีกทอดหนึ่ง 
                         1. บุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตอย่าง
พร้อมเพรียง อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
                        2. บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจท ากิจกรรม 5ส สร้างส านักงานเขตสวย เป็นประจ าทุกเดือน 

และส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสะอาด น่าอยู่ และปลอดภัย 
                        3. บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเป้าประสงค์ของการด าเนินโครงการ และร่วมมือกันในการท างานจนโครงการประสบ
ความส าเร็จ 
                        4. บุคลากรทุกคนสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และท าสมาธิ ร่วมกันทุกวันพระ ผ่านระบบ
เสียงตามสาย ท าให้ทุกคนได้ปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         5. บุคลากรทุกคนร่วมใช้น้ า และไฟฟ้าอย่างประหยัดส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค   
ทั้ง 2 รายการนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
                         6. บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ท าให้มีองค์ความรู้ด้านการเงินที่
ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดค่าใช้จ่าย การออมทรัพย์ และวางแผนการ   
ใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
                          7. บุคลากรทุกคนให้บริการผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการทุกคน   
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
                         8. บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ มีขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างให้บุคลากร 
                         9. ไดง้านวิจัยเขตสุจริตที่มีคุณภาพ และส่งผลให้โครงการเขตสุจริตขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ 
                        10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA online 2021) และมีผลการประเมินสูงขึ้นร้อยละ 5 
       3.3  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to target 
gap)** พิจารณาจากข้อมูลรายงานประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ 

       3.4   ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                        1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีวัฒนธรรมการท างาน และลักษณะนิสัยที่ดี          
ต่อการด าเนินการโครงการเขตสุจริต 
                        2. กิจกรรม 5ส สร้างส านักงานเขตสวย ได้รับการด าเนินทุกเดือนท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ และน่าอยู่ 

   3. ได้รับการอบรมพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต 
                        4. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และท าสมาธิ ร่วมกันทุกวันจันทร์ 
                        5. รว่มกิจกรรมการใช้น้ า ไฟ อย่างประหยัด (กิจกรรมย่อยที่ 3.1)  
                        6. ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดค่าใช้จ่าย 
การออมทรัพย์และวางแผนการใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ให้บริการผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ  
                          8.มีงานวิจัยเขตสุจริตอันเป็นผลจากการพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
                          9.ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA online 2021) และมีผลการประเมิน
สูงขึ้น 

 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ สิ่งท่ีเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
                    1.ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
                    2.ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 3 ร่วมกิจกรรม 5ส สร้างส านักงานเขตสวย  
            3.ได้รับการอบรมพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต  
                     4.ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
 เขต 3 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และท าสมาธิ ร่วมกันทุกวันจันทร์ 
   5.ค่าน้ าและค่าไฟฟ้า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ลดลง        
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
                     6.ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดค่าใช้จ่ายการ
ออมทรัพย์ และวางแผนการใช้จ่ายที่พอเพียงแก่ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  

           7.ให้บริการผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
                     8.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
                     9.มีงานวิจัยเขตสุจริตอันเป็นผลจากการพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมเขตสุจริต  
                   10.ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA online2021) และมีผลการประเมินสูงขึ้น 
        3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มีวินัยใสสะอาด 
 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 รวมพลังสรรค์สร้างเขตสุจริต   
 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 5 ส สร้างส านักงานเขตสวย 
 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนาบุคลากร 

 
- 
- 

129,000 
กิจกรรมที่ 2 ไตรสิกขา น าพาชีวีมีสุข (สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา) - 
กิจกรรมที่ 2 พวกเราชาว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อยู่อย่างพอเพียง 
 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 รักษ์น้ า รักษ์ไฟ ร่วมใจประหยัด 
 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ชาว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ฉลาดการเงิน 

 
4,000 

30,000 
กิจกรรมที่ 3 ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 Early Bird Service  

 
2,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
 กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
 กิจกรรมย่อยที่ 4.3 งานวิจัยเขตสุจริต 

10,000 
10,000 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA online 2021) 20,000 
รวมวงเงิน (รองบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.) 200,000 

 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน        - 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 200,000  บาท  (รองบประมาณจาก สพฐ.) 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3  
(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มีวินัยใส
สะอาด 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 รวมพลังสรรค์สร้าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต (เข้า
แถวเคารพธงชาติ, การกล่าวค าปริญญา
โครงการเขตสุจริต,) 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 5ส สร้างส านักงานเขต
สวย      
 กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนาบุคลากร 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

124,000 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

124,000 
กิจกรรมที่ 2 ไตรสิกขา น าพาชีวีมีสุข 
(สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา) 

 - 
 

- 
 

- 
 

- 

กิจกรรมที่ 3 พวกเราชาว สพป.บุรีรัมย์ 
เขต 3 อยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 รักษ์น้ า รักษ์ไฟ ร่วมใจ
ประหยัด 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ชาว สพป.บุรีรัมย์ เขต 
3 ฉลาดการเงิน 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

2,000 
 
- 

 
 

2,000 
 

30,000 
 

 
 

4,000 
 

30,000 

กิจกรรมที่ 4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 Early Bird Service  
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 งานวิจัยเขตสุจริต 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
1,000 

 
- 
- 

 
1,000 

 
10,000 
10,000 

 
2,000 

 
10,000 
10,000 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA online 2021) 

   20,000 
 

20,000 

รวม - - 127,000 73,000 200,000 
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โครงการ                             เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                      “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
หน่วยงาน                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้ประสานงานหลัก                  นางสุวรัชต์  วัชรสุทธิพงศ์     
โทรศัพท์/โทรสาร  044634542     E-mail address  itecbr3@gmail.com  
                                  

ส่วนที่  1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ        :  M 1                           
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                                               
       (1)เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส                                                                                     
       (2)ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                            
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (y) ประเด็น(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
       (1) เป้าหมายระดับประเด็น (y2) ประชากรและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันกาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ                                                                                                          
        (2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                     
        (3)เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(y1)  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

                ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า(value Chains) ของเป้าหมาย 
   

 (หลัก)      ชื่อองค์ประกอบ : พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
                       ชื่อปัจจัย : กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3 
1. หลักการและเหตุผล     
                โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตของประเทศชาติต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมร่วมต้านทุจริตใน
วงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชน  
         2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา (การประเมิน ITA รร.คุณภาพ)           
         2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง         
         2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจโรงเรียนสุจริตในการแข่งขันในระดับสูงขึ้น 2.5 เพ่ือ
นิเทศ ติตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

mailto:itecbr3@gmail.com
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3. เป้าหมาย 
        3.1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       (1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 214 โรง        
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต  

       (2) อบรมครูการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 จ านวน 66  คน 
           (3) โรงเรียน จ านวน 214 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา               

          3.2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
        (1) ครูสามารถน าความรู้ไปจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตได้  

       (2) ครูสามารถผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น “โครงการโรงเรียนสุจริตได้” 
       (3) โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกโรงเรียน  
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s Contribution to target 
gap)** 

 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริตได้ บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และผลการปฏิบัติเป็นเลิศผู้บริหาร /ครูและ ผลการปฏิบัติ 
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

      3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1) ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริตได้ บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และผลการปฏิบัติเป็นเลิศผู้บริหาร /ครูและ ผลการปฏิบัติ 
สามารถเป็นแบบอย่างได้  

3) ผลผลิตที่เกิดจาก “บริษัทสร้างการดี” นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ปปช.สพฐ.น้อย 
 /ปปช.สพฐ.ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในโรงเรียน 

4) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 100  
5) นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีความเป็นพลเมืองดี  

มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และผ่านการประเมินพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
6) มีนวัตกรรมด้านต่อต้านการทุจริต 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (7) โรงเรียนได้รับการนิเทศ 

ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครบร้อยละ 100 
     3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1) ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 
2) ร้อยละของผู้บริหาร ครู ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน  
3) ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
4) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
5) ร้อยละ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
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6) ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดผลิตภาพยนตร์สั้น รณรงค์ต่อต้านการทุจริตสร้างสังคม 
ไม่ทนต่อการทุจริต  

7) ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ผ่านการประเมิน ITA     
      3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3      
จ านวน 214 โรงเรียน                                                                                                    
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    มกราคม พ.ศ. 2564 –  กันยายน  2564 

ส่วนที่   3   กิจกรรมและงบประมาณ                         :  M4 – M5 
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
             ธรรมาภิบาล(โรงเรยีนสุจริต) 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000 บาท 
 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มีค.64) 

ไตรมาสที่ 3          
(เมย.64 - มิย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64--
กย.64) 

      รวม 

1. สร้างความตระหนักและทบทวน
ให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรู้ ในการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

     
 
 
 

2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้าน
ผู้บริหาร ครู ที่มีผลการปฏิบัติเป็น
เลิศ  ในระดับเขตพ้ืนที่   

    35,000 
 
 
 

3. บริษัทสร้างการดี 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีระดับเขต  เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค 

     

4. ปปช.สพฐ.น้อย /ปปช.สพฐ.ชุมชน      
5.ทบทวนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา        

6.ประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียน(โรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียน
สุจริตรุ่นร้อยละ 10 จ านวน 22  
โรงเรียน) 

 
 

   15,000 
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แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มีค.64) 

ไตรมาสที่ 3          
(เมย.64 - มิย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64--
กย.64) 

      รวม 

7. กิจกรรม  1  โรงเรียน  1  
นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 

     

8. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ภาพยนตร์สั้นและประกวด วีดีทัศน์ 
กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนในสังกัด(สร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต) 

     

9. การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการปฎิบัติงาน (ITA)  รร.
คุณภาพประจ าต าบล 

     

10.นิเทศ  ก ากับ  ติดตามแบบบูรณา
การ 
    10.1  นิเทศ  ก ากับติดตาม  แบบ
บูรณาการ 
    10.2  จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรม รร.สุจริต 
    10.3  ประชุมรับนโยบายจาก
ส่วนกลาง 

     

11.ประชุมจัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตร่วมกับ สพฐ. 

     

12.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน      
                  รวม     -       -        -       - 50,000 
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โครงการ                              ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้ประสานงานหลัก                    นายโชคอนันต์ วิชัยเลศิ นายมาโนช กลิ่นพะยอม นางณัฐยาภรณ์  อัครชน 
โทรศัพท์/โทรสาร                     0857692157, 044634573    E-mail   nutyapon.a@gmail.com     
    

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              :   M1   
 

(หลักยุทธศาสตร์ชาติ(Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 (1)เป้าหมาย :   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น  :   พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (y) ประเด็นที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (y2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ     
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ :   การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
                 ชื่อปัจจัย  :  ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
 

1.หลักการและเหตุผล 
               ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่มีที่สิ้นสุด 
ครูผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือกระตุ้น   
การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน  
แบบใหม่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
          กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้       
เป็นเครื่องมือส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน        
การสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียม       
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลไดอี้กด้วย 
              ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง    
Internet เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือข่าย Internet ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองรับการพัฒนาครู   
และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านเทคนิค และการดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT เบื้องต้นส าหรับ
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน(ห้องคอมพิวเตอร์) ให้สามารถดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
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2.  วัตถุประสงค์ 
           2..1 เพ่ิมประสิทธิภาพ Internet และเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองรับการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
           2.2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคนิค และการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT 
           2.3 เพ่ือติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือ ซ่อมบ ารุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

3.1 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
 1) ห้องประชุม และอาคาร 2 ชั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการติดตั้ง wifi   

                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านเทคนิค และการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์   
ICT  จ านวน 50 คน 
    3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือในการซ่อมบ ารุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต  
จ านวน 214  โรง 

3.2  เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ      
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT  
                  3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือในการซ่อมบ ารุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตจาก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างทั่วถึง 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 
               1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               2) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเรียนรู้และเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง 
               3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือในการซ่อมบ ารุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างทั่วถึง 

          3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
               1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT  
               3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือในการซ่อมบ ารุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                คอมพิวเตอร์ และInternet ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพใช้ได้ 100 % 

3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ Internet และเครือข่าย ตามโครงการนี้  
4.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
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     ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                          :    M4 - M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพ internet 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

  1.1 ติดตั้ง wifi ห้องประชุม และอาคารส านักงานใหม่    140,000  บาท 
  1.2 ย้าย และติดตั้ง Saver ของส านักงานเขตฯ 5,500  บาท 
กิจกรรมที่ 2 :  ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้าน ICT  
  2.1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอน ให้สามารถดูแลคอมพิวเตอร์ และระบบ 
Internet เบื้องต้นได้ 

 
 

3,000  บาท       

  2.2 แต่งตั้งคณะท างานบ ารุงรักษา Internet โรงเรียน, 
ประชุมคณะกรรมการ 

 
5,000 บาท 

  2.3 ลงพื้นที่ดูแล ให้ค าปรึกษา, ซ่อมบ ารุง Internet 
โรงเรียน 

 
10,500 บาท 

  2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
ด้าน ICT  

 
16,000 บาท 

                      รวมเงิน                  180,000 บาท 
    หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 180,000   บาท 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

รวม 
 

กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
internet ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.1 ติดตั้ง wifi ห้องประชุม และ
อาคารส านักงานใหม่ 

 140,000   140,000 

  1.2 ย้าย และติดตั้ง Saver ของ
ส านักงานเขตฯ 

 5,500   5,500 

กิจกรรมที่ 2 :  ส่งเสริมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้าน ICT  
   2.1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบห้อง

   
 

3,000 

  
 

3,000 
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แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

รวม 
 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนให้
สามารถดูแลคอมพิวเตอร์ และ     
ระบบ Internet เบื้องต้นได้ 
   2.2 แต่งตั้งคณะท างานบ ารุงรักษา 
Internet โรงเรียน, ประชุม
คณะกรรมการ 

  5,000  5,000 

   2.3 ลงพื้นที่ดูแล ให้ค าปรึกษา,   
ซ่อมบ ารุง Internet โรงเรียน 

   10,500 10,500 

   2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน ICT            

   16,000 
 

16,000 

รวม        - 145,500 8,000 26,500 180,000 
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โครงการ                                  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปีงบประมาณ      
                                             พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
     ในศตวรรษที่ 21 
ผู้ประสานงานหลัก                  นางวิเชียร  สลับศรี    
โทรศัพท์/โทรสาร               091 835 8481   E-mail : wichian112255@gmail.com 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21  
    (2) ประเด็น   การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

      ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 
 (หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2-M3 
 1.หลักการและเหตุผล  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การ
นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทุกระดับ ในการบริหาร        
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นของการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาในการด าเนินงาน    
จัดการศึกษา โดยเฉพาะครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

 2.วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้สามารถด าเนินงานอย่างเต็มที่ 
และเอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้นิเทศได้ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เป้าหมาย   
          3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Out put) 
      (1) ผู้นิเทศทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
                (2) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นและมีการน าเสนอผลงาน
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
        (3) มีเอกสารสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ   
1  ชิ้นงาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Out come) 
      (1) ผู้นิเทศได้รับประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศที่เอ้ือต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
      (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีเครื่องมือ/สื่อ/นวัตกรรมในการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to target 
gap)** 
                การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 4 
 3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3  มีประสิทธิภาพด้านการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     (1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถออกปฏิบัติการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
และได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับการนิเทศท่ีเอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
     (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีเครื่องมือ/นวัตกรรมในการนิเทศฯ มีเอกสาร
สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ  ติดตามการจัดการศึกษา  ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      (1) ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง  214  โรงเรียน 
      (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียน  214  โรงเรียน 
      (3) นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน  214  โรงเรียน 
 
    4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     มกราคม  2564 – กันยายน  2564 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ  :   M4-M5 
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   150,000  บาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) รวม 

กิจกรรมที่ 1 : วางแผน/สรุปผลการ
นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

 62,500  62,500 125,000 

กิจกรรมที่ 3 : การเข้าร่วมการอบรม  
และการประชุม สัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ 

   10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 4 : การจัดท าเอกสารสรุปผล
และรายงานผลการนิเทศ  ติดตามการ
จัดการศึกษา  รวมถึงเครื่องมือนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานกับ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ 

   5,000 5,000 

รวม  72,500  77,500 150,000 
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         ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains )  ของเป้าหมายแผน
ย่อย 

โครงการ                                    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของ      
                                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
หน่วยงาน                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 
ผู้ประสานหลัก                               นางสาวอรนุช  ธนภัทรถิรโชติ 
โทรศัพท์/โทรสาร                           062-4236-998  E-mail -aura8915@brm3.go.th 
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :   M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ(Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (2) ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็น Y2 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตรวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) แผนย่อยของแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
        (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตรวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก    
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตขึ้น 
 
 
  

ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
       ชื่อปัจจัย  : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  :   M 2 – M3 

1. หลักการและเหตุผล 
                จากพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20      
วรรค 4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป ด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
บริหารงานเป็นกระบวนการที่มีล าดับต่อเนื่อง การบริหารงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจะส าเร็จได้ดี สามารถน ากระบวนการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพท้ังด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและ   
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ปัจจัยต่าง ๆ  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาจะได้ส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน   
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน      
ต้นสังกัด 
  เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3    
ได้จัดท าโครงการประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ    
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือสร้างเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ที่มกีารบูรณาการการติดตามฯ งานนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 2.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหาร       
จัดการศึกษา4ด้าน (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป)  ด้านนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 3. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน น านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สู่การ
ปฏิบัติ 
 4.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 5.เพ่ือให้ครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนาผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
         3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                 1.  เครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษา4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  ร้อยละ100 ของสถานศึกษาได้รับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา4ด้าน  (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคคล   
และด้านบริหารทั่วไป)  ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
       3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านตามเกณฑ์ก าหนด น านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สู่การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
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       4.  ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       5.ร้อยละ 90 ของครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนา
ผู้เรียน 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                 1.  มีเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  สถานศึกษาทุกโรงได้รับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา4ด้าน  (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคคล  และด้านบริหาร
ทั่วไป)  ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
      3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านน านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3สู่การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
      4.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด 
      5. ครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์
ก าหนด 
          3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to target 
gap) 
                1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษา4 ด้าน น าด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
สู่การปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
               2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด 
     3. ครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนสูงกว่า 
เกณฑ์ก าหนด 
     4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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         3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
               2.  สถานศึกษาทุกโรงได้รับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 4  ด้าน  (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป) ด้าน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
               3.  สถานศึกษาทุกโรงมีการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านน านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3สู่การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก 
     4.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการศึกษา     
ของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด 
     5. ครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนสูงกว่า 
เกณฑ์ก าหนด 
        3.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
           1. มีเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
               2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาได้รับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป)  
ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
      3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านน านโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
ระดับสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
      4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      5. ร้อยละ 90 ของครูสอนในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านวิชาการในการพัฒนา
ผู้เรียน 
          3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
       2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
     มกราคม - กันยายน  2564  สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ :  M4 - M5 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8,000 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายโรงละ 300 บาท 

21,400  

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ  (Best  practice ) การบริหาร  
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านวิชาการของครูผู้สอน 

5,600 

กิจกรรมที่ 4 การสังเคราะห ์สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5,000 

รวมวงเงิน 40,000 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   40,000 บาท 

 

แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- 

 
8,000 

 
- 

 
- 

 
8,000 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
- 

 
- 

 
21,400 

 
- 

 
21,400 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติ    
ที่ดเีลิศ  (Best  practice ) การบริหาร    
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา    
และด้านวิชาการของครูผู้สอน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,600 

 
5,600 

กิจกรรมที่ 4การสังเคราะห ์สรุปผล 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

รวมวงเงิน - 8,000 21,400 10,600 40,000 
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โครงการ                                          โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
หน่วยงาน                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย           การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ผู้ประสานงานหลัก                               นางสาวนฤมล  จันทร์สุขวงศ์ 
โทรศัพท์                                                        081 7907375   E-mail  orlbr3@esdc.go.th 
 

ส่วนที่  1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M 1 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) ประเด็น การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (Y) ประเด็น (11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต     
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียน  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(y1)   วัยเรียน /วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน        

รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมาย 
 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ชื่อปัจจัย :  สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
(สนับสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ : ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
       ชื่อปัจจัย : 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3 

1. หลักการและเหตุผล 
               จากนโยบายปฏิรปูการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือให้การท างานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว 
ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถน าพาให้ประเทศไทยไปต่อหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลผลการประชุม องค์การยูเนสโก ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม
หรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตร ที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษา
อย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าลังด าเนินการคือ การ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็ก  ที่มีนักเรียน 
น้อยกว่า 120 คน ทางเลือกหนึ่งที่ ทีดีอาร์ไอ ได้น าเสนอ คือ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
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เมื่อปลายปี 2562 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนงานการควบรวมโรงเรียน และเม่ือ  
วันที่ 13 เมษายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงแนวทางการควบรวมโรงเรียนต่อสภา
ผู้แทนราษฎรว่ายึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง
รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 โดยต้องมีการจัดท าแผนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ทั้งนี้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2,000 แห่ง จะประหยัดเงินได้ปีละไม่ต่ ากว่า 
4,000 ล้านบาทและน าเงินดังกล่าว ไปใช้เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียน  ที่ตรงจุดอย่างไรก็ตาม
อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งที่ไม่สามารถควบรวมหรือเลิกสถานศึกษาได้ เนื่องจากขาดโรงเรียนคุณภาพรองรับใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเมื่อการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ   ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นความส าคัญ 
จะปล่อยนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพท่ีเท่าเทียมไม่ได้ ต้องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone , โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักการท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ ควบรวมโรงเรียน 1 ต่อ 7 หรือ  1 ต่อ 8 หรือตามความเหมาะสม ของพ้ืนที่เพ่ือให้โรงเรียน
ขนาดใหญ่มากข้ึน และเปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือก
โรงเรียนคุณภาพในลักษณะ“โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” เพ่ือลดการแข่งขัน เข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียน
ยอดนิยมประจ าจังหวัดหรืออ าเภอและมีการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกให้มี 
ความพร้อม เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดการยอมรับ ในการเปลี่ยนแปลง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น 
“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” มีความพร้อม เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่น
ชนบท หรือพ้ืนที่ห่างไกล กันดาร ชายแดน  

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   
2.2 เพ่ือด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
3. เป้าหมาย 

            3.1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      2) ครู ผู้บริหาร ในโรงเรียนคุณภาพต าบลและโรงเรียนเครือข่ายได้รับการสื่อสารท า                  
ความเข้าใจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            3.2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
      1) โรงเรียนคุณภาพชุมชนสามารถพัฒนาตรงตามความต้องการและตามสภาพบริบท 
       2) ครู ผู้บริหาร ในโรงเรียนคุณภาพต าบลและโรงเรียนเครือข่ายมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา
การศึกษาตามแนวนโยบาย 
            3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to     
Target gap)**. 
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                มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่จะเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนและ
โรงเรียนรอบนอก ท าให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนรอบนอกได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 
     3.4 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
           ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและโรงเรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน
ตามท่ีได้วางแผนไว้  
     3.5 ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
          1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทันเวลา 
      2) ครู ผู้บริหาร ในโรงเรียนคุณภาพต าบลและโรงเรียนเครือข่ายได้รับการสื่อสารท าความเข้าใจ     
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
      1) นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพชุมชนและในโรงเรียนใกล้เคียง 
       2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและในโรงเรียนใกล้เคียง  
        3) ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     มกราคม 2564 –กันยายน 2564 
ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ              :       M4 – M5 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   10,000    บาท 
 

 
แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธค.63) 
ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มีค.64) 
ไตรมาสที ่3          

(เมย.64 - มยิ.64) 
ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64--กย.64) 
      รวม 

กิจกรรมที่ 1  เพ่ือด าเนินการ
จัดท าข้อมูล โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3                          

- 5,000 - - 5,000 

1.  กิจกรรมที่  2  เพ่ือด าเนินการ
ลงพื้นที่เพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

- 5,000 - - 5,000 

                  รวม - 10,000 - - 10,000 
 *  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ                                    แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา  
หน่วยงาน                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ความเกี่ยวข้อง กับเป้าหมายแผนย่อย             แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต  มีทักษะ อาชีพสูง          
                                                      ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ   
                                                        สามารถปรับตัวละเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง   
                                                       อาชีพ  และความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้ประสานงานหลัก                                  1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  2. นางพรนภัส   ละประโคน            
                                                                      3. น.ส กิตติกาญจน์   สอนกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร                                      084-003-4748  e.mail pongsak1009@hotmail.com  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  M 1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ 3 (Z) ด้าน* การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)เป้าหมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น      พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1)เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
(2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  พัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
        (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต  มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  สามารถปรับตัวละเรียนรู้สิ่งใหม่  ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ  
และความต้องการของตลาดแรงงาน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ  :  การส่งเสริมการมีงานท าอย่างต่อเนื่อง 
         ชื่อปัจจัย :   ความพร้อมของก าลังแรงงาน 
 

ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญโครงการ (X) :                     M2 - M3 
1. หลักการและเหตุผล     
   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,2,3,4 เขตมัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และ
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อใน  
การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยได้จัดให้มีการแข่งขัน
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดให้มีการแข่งขันโดยมีหน่วยงานเข้าร่วม จาก ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,2,3,4  เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  3  จึงได้จัดท าโครงการการแข่งขันกีฬาผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ประจ าปี  2564 ขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์  

       2.1  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้ออกก าลังกาย               
สู่การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

             2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีโอกาสได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดี 
3.  เป้าหมาย 
       3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เข้าร่วม       
จ านวน  350  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
               ผู้บริหารผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ ์
แข็งแรง มีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
               ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  
มีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสัมพันธภาพที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          3.4 ดัชนีวัดความส าเร็จ  
ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เข้าร่วมงานร้อยละ 90 
          3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเข้าร่วม  จ านวน  350  คน  

 4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม - กันยายน 2564 
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     ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ  :   M4 - M5 
 

  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  แผนงาน                                     - 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ           -              บาท 
 
 

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

 
รวม 

1. วางแผน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบ
ประชุมคณะกรรมด าเนินงาน 

        -      - 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 
2.ค่าอาหารมื้อๆละ 100 บาท
จ านวน  65  คน วันแข่งขัน
จ านวน  2  มื้อ 

       -       - 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

3.ค่าเสื้อกีฬา ตัวละ 395 บาท 
จ านวน 82 ตัว        -       - 

 
- 

 
- 

 
- 

4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2 มื้อจ านวนบุคลากร 65  
คนๆละ 35 บาท วันจัดการ
แข่งขัน 

       -       - 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน  

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
   - 

 
- 

             รวม        - 
 
      - 

 
- 

     -    - 

 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

 
 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางส าคัญ     
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีเ่ชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ    
ทีเ่กี่ยวข้อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และ 
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้
ก าหนดแนวทาง ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ        
ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน 

2. ให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนด นโยบาย แผน และการด าเนินงานโดย   
ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3. แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษารับทราบ
และขับเคลื่อนการด าเนินการ 

4. บูรณาการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี      
ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ 
งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 

5. บริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรการบริหารงาน 
เหมาะสม ตามความจ าเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งในระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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แนวทางด าเนินการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. ด้านความปลอดภัย 
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก,ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน        

ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ      
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจาก           
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับผลกระทบ       
จากภัยดังกล่าวอย่างเท่าทันสถานการณ์ 

- สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามารถปรับตัวในภาวะ        
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนทุกคน 

สถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา             

ให้ผู้เรียน  มีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
- เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่าง            

ทันท,วงที เช่น ภัยคุกคามทาง Cyber การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) 
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

- พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านโอกาส 
เด็กปฐมวัย 
- ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม 

และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผู้เรียน 
- พัฒนาการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน    

ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
-   ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล           

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
- ให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ เด็กอายุ 6 - 14 ปี       

ที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนา 
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ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียน 
- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น     

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง              
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์       
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว    
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

- ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนจัดท า 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

-  มีแผนบูรณาการการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ตามความต้องการและความถนัด 
ของผู้เรียน  

หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ (competency-based) มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง ยึดความสามารถที่
ผู้เรียนพึงปฏิบัติได ้เป็นหลัก เพ่ือผู้เรียนจะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม             
เกิดสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา และการด ารงชีวิต 

- การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Leaning 
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับขั้น 

- พัฒนา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
จัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความช านาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 

ปัญญาประดิษฐ์ 
- การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีไม,มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ให้ได้รับ         

การพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพครู ให้ลึกซึ้ง มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึง           
มีความรู้และทักษะ ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 

- พัฒนาครูให้เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จัดการเรียนการสอน        
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา มีมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละบุคคล 
ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ  การบริหาร       
จัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน า             



 
             206 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 
- พัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(PLC &CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) และส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
ของครู ผ่านศูนย์การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 

- พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ยึดมั่น           
ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี 

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา 

โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็กประเภทอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ  โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

- จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายยึดหลักการ    
น าข้อมูลความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับน าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- มีระบบติดตามในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ทั้งในระดับ 

คลัสเตอร์ (Cluster)  เขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต เครือข่าย กลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษา                
โดย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ สถานศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล           
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
                     -   เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

สถานศึกษา 
- คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น 
- ประสานหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญร่วมขับเคลื่อน
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การด าเนินงาน 
- ปรับหลักสูตรและออกแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ 
- มีคณะกรรมการร่วมก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งร่วมก ากับ 

ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายและงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หน่วยปฏิบตั ิ

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 - สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- สพฐ. จัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. ทุกงบรายจ่าย 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพฐ. 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีกรอบ 
การรายงาน ดังนี้ 

สพท./สถานศึกษา 

- 15 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

สพท./สถานศึกษา 

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

สพท./สถานศึกษา 

 - 15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) 

สพท./สถานศึกษา 

- 15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

สพท./สถานศึกษา 

 

 ทั้งนี ้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงความต้องการในการพัฒนาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
                  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 
           คณะท างาน 
                      

 



 
 

 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ที่  23 /2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

……………………….. 

   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  และแผนอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบภารกิจและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายสุชิต  ชมภวูงศ ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3    ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  สังขรักษ์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
3. นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
4. น.ส.ปิยนชุ เปี่ยมวิริยวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
5. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           กรรมการ 
6. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                           กรรมการ 
7. นายวิเชียร คงหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           กรรมการ 
8. นายสมบัติ ศรีกุลา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                    กรรมการ 
9. นายวิเชียร พลจันทึก ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                    กรรมการ  
10. นางณัฐชนก ศรีเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       กรรมการ 
11. นายสุวิทย์ ยิ่งยง  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
12. นายเอกชัย ปุยะติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           กรรมการและเลขานุการ 
13. นางอัญชลี    ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



              210 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

                      มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า พิจารณาตัดสินใจและอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. นายสุชิต  ชมภวูงศ ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  สังขรักษ์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
3. นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
4. น.ส.ปิยนชุ เปี่ยมวิริยวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รองประธานฯ 
5. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ 
6. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                        กรรมการ 
7. นายวิเชียร คงหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
8. นายสมบัติ ศรีกุลา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       กรรมการ 
9. นายวิเชียร พลจันทึก ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                 กรรมการ  
10. นางณัฐชนก ศรีเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
11. นายสุวิทย์ ยิ่งยง  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ  
12. นายเพียร จันทร์กลางเดือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร                              กรรมการ 
13. นายสุริยาวุธ  บุญดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา      กรรมการ 
14. นายศักดิ์ชัย   สมานชาติ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์      กรรมการ 
15. นางแสงระวี  อัครสุขบุตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองก่ี                         กรรมการ 
16. นายเรืองยศ  สมมาตร      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี                                 กรรมการ 
17. นายเมธีนันท์   วันดี         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์                             กรรมการ 
18. นายสิทธิชัย  ศรีชุม          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิงห์          กรรมการ 
19. นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ                           กรรมการ 
20. นายโผน     ค าลอย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)        กรรมการ 
21. นายพิมล สารคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะค า       กรรมการ 
22. นายสุเวช เณรเกิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์            กรรมการ 
23. นายวีระ อ่อนน้ าค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน         กรรมการ 
24. นายวิโรจน ์ เหลือหลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์                            กรรมการ 
25. นายธีระ คนชุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)     กรรมการ 
26  นางประเทือง  กันหาทิพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมภาราม                  กรรมการ                                                                
27. นายสุเทพ จรเอ้กา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากอง                         กรรมการ 
28. นายสมพาน เบ็ญณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย      กรรมการ 
29. นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา                    กรรมการ 
30. นายธรรมดา  นนท์ตา  ศึกษานิเทศก์                                                               กรรมการ 
31. นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์                                                                      กรรมการ 
32. นางวิเชียร สลับศรี  ศึกษานิเทศก์                                                                  กรรมการ 
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33. นางมาลี  ใจภักด ี  ศึกษานิเทศก์                                                             กรรมการ 
34. นายปรีชา เพชรดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์                                                            กรรมการ 
35. นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชต ิ ศึกษานิเทศก์                                                       กรรมการ 
36. นางนุสรา  ม่วงชาติ  ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
37. นายเรียด พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์                                          กรรมการ 
38. นางสาวพิทยา  คล้ายทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                                       กรรมการ 
39. นางสัมพันธ์  เฉียดสระน้อย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                              กรรมการ 
40. นางก่ิงกาญจน์ ป้องจิตใส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                              กรรมการ 
41. นางธัญทิพย์  กิตติ์เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                            กรรมการ 
42. นางนงนภา  แสนหาญ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ                                            กรรมการ
43. นางณัฐยาภรณ์  อัครชน        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             กรรมการ 
44. นางพรนภัส   ละประโคน      นักวิชาการศึกษาช านาญการ      กรรมการ 
45. นางอุษา ภังภูธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 กรรมการ 
46. นายเอกชัย ปุยะติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           กรรมการและเลขานุการ 
47. นางอัญชลี ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48. นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49. นางสาวศตกมล  ปุ่นศิริ พนักงานพิมพ์ดีด                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นายพชร  เทียมวงษ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561-2580)  นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

3.คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ         รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3                  ประธานกรรมการ                
2. นายเอกชัย ปุยะติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         รองประธานกรรมการ 
3. นางธัญทิพย์  กิตติ์เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ   กฤตยานวัช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
5. นางอุษา ภังภูธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                            กรรมการ                        
6. นางอัญชลี     ทันตะคุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวศตกมล  ปุ่นศิริ พนักงานพิมพ์ดีด                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกประสานด าเนินงานและเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 



              212 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 3 

          ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือให้บรรลุ       
ตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                                                                         
        

                                      สั่ง  ณ  วันที่   22   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564 

                                                    

                                                                   

                                                           (นายสุชิต    ชมภูวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ที่ปรึกษาคณะท างาน 

นายสุชิต ชมภูวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นางสมจิต  สังขรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 
  
 

คณะท างาน 

นายเอกชัย ปุยะติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               หัวหน้าคณะท างาน 
นางขวัญใจ เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                         คณะท างาน 
นางอุษา  ภังภูธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                          คณะท างาน 
นางสาวศตกมล ปุ่นศิริ  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด                                                     คณะท างาน 
นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ         คณะท างาน 
นางอัญชลี ทันตะคุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       คณะท างานและเลขานุการ 
 

คณะท างาน 
จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 


