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                                                    ส่วนที่ 1                                                  

สภาพการจัดการศึกษา 

1. ความเป็นมา 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา จัดตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ    เรื่อง  

การกำหนดเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  ณ  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้กำหนดเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาและที่ตัง้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศกึษา จำนวน 42 เขต ต่อมากระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศกำหนดเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 20 เขตพื้นที่ รวม 62 เขตพืน้ที่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์   ประกอบดว้ย  15  อำเภอ   ได้แก่  อำเภอเมอืงนครสวรรค์  อำเภอโกรกพระ  อำเภอ

ชุมแสง อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลีย้ว อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก  อำเภอพยุหะคีรี 

อำเภอลาดยาว อำเภอตากฟ้า อำเภอไพศาลี อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง 

2. อำนาจหน้าที่ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา   มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

      2.1 จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษาใหส้อดคล้องกบั

นโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา  แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

      2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพืน้ที่

การศกึษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

      2.3 ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

      2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและในเขตพืน้ที่การศกึษา 

      2.5 ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้องมูลสารสนเทศด้านการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

      2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม   สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

      2.7 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

      2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษาของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น

ที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 

      2.9 ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่

การศกึษา 

      2.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

ด้านการศกึษา  
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     2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับ

มอบหมาย 

3. บริบททั่วไป 

    3.1 สถานที่ตั้ง 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตั้งอยู่  เลขที่ 105/30  หมู่ที่  10 ถนน

นครสวรรค์-พิษณุโลก  ตำบลวัดไทร  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  มีโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 37 โรงเรียน นักเรียนในสังกัดจำนวน 32,024 คน ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษารวม

ทั้งสิน้ 1,772  คน มีพื้นที่ 9,597 ตารางกิโลเมตร  

    3.2 พืน้ที่รับผดิชอบและอาณาเขตติดต่อ 

                                                                                                                                                           

N 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ สพม.นครสวรรค์                                                   

                                                                                                                         
S 
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       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนอืตอนล่างของ 

ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

        ทิศเหนอื  ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจติร 

        ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท 

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี 

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

     ประกอบด้วย 15 อำเภอ  ได้แก่ 

1. อำเภอเมืองนครสวรรค์  9. อำเภอไพศาลี 

2. อำเภอโกรกพระ   10. อำเภอพยุหะคีรี 

3. อำเภอชุมแสง   11. อำเภอลาดยาว 

4. อำเภอหนองบัว   12. อำเภอตากฟ้า 

5. อำเภอบรรพตพิสัย  13. อำเภอแม่วงก์ 

6. อำเภอเก้าเลี้ยว   14. อำเภอแม่เปิน                                             

7. อำเภอตาคลี   15. อำเภอชุมตาบง 

8. อำเภอท่าตะโก 

 การดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ในการขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย   คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ผูอ้ำนวยการสำนักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา    รองผู้อำนวยการ   ผูอ้ำนวยการกลุ่ม   ประธานเครือข่าย   และคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา      ที่มบีทบาทหนา้ที่ส่งเสริมสอดคล้องกันในแต่ละด้านของการ

บริหารจัดการศกึษา   เพื่อให้การจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามีความเป็นองค์รวม  และเกิด

การมีส่วนร่วมกบัทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศการศกึษา  

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา คอื  “ผูเ้ชื่อมโยง” ระหว่างคณะกรรมการคณะกรรมการตดิตาม   

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ   ดังนัน้   ผูอ้ำนวยการ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จึงเป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงขอ้คิด ความเห็นและ

มตขิองคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ประสานสอดคล้องกัน   ให้สามารถดำเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและร้อยรัดกันอย่างเป็นองค์รวม 

4. โครงสร้างและระบบการบรหิารงาน (การแบ่งส่วนราชการภายใน)                                           

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 

2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
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(1) กลุ่มอำนวยการ  

(2) กลุ่มนโยบายและแผน 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ

เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของ

รัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุน

ระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกา ศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม 1 กลุ่ ม 

คือ “กลุ่มกฎหมายและคดี” 

        4.1 อำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 

(ค) ดำเนนิการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 

(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพืน้ที่การศกึษา 

(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

(ฌ) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่มใิช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รบั

มอบหมาย  
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               (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา 

แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา      และแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน 

(ง) ดำเนินการวิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม เลิก และโอนสถานศกึษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี ้

(ก) ศึกษา วเิคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศกึษาทางไกล 

(ข) ศึกษา วเิคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศกึษา 

(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ง)   ดำเนินการวเิคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนนิงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉ)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย  

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

(จ)  ใหค้ำปรกึษาสถานศกึษาเกีย่วกบัการดำเนินงานบริหารการเงนิ งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร

สินทรัพย ์

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย   

 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหนา้ที่ดังต่อไปนี ้

(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

(ค) วเิคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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(ง) ศกึษา วเิคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงนิเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(จ) จัดทำขอ้มูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงนิเดือนและค่าจ้างประจำ 

(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  การออกบัตร

ประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

(ซ)  ศกึษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อทุธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับ

มอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนนิงานฝกึอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(ค)  ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นไป  ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 

(ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนบัสนนุ และยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศกึษา 

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศกึษาต่อ ฝกึอบรม หรอืปฏิบัตกิารวิจัยภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ 

(ฉ)  ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครอืข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง หรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย   

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  หลกัสูตรการศกึษา

ระดับก่อนประถมศกึษา และหลักสูตรการศกึษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วเิคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่วกบัการวัด และการประเมินผลการศกึษา 

(ง)  วจิัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

(จ) นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

(ฉ) ศึกษา วเิคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศกึษา 

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษา 

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง หรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา มีอำนาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วเิคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
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(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกีย่วกบัการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศกึษาสอดคล้องกับ

นโยบาย และมาตรฐานการศกึษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศกึษาสำหรับผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผูบ้ำเพ็ญประโยชน์ นักศกึษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ

นักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรยีนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศกึษา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศกึษาให้มบีทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง หรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย  

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนา้ส่วนราชการ   และมีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี ้

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงาน  หรอืกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรอืเป้าหมายที่กำหนด 

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมนิการบริหารความเสี่ยง 

(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 

(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวนิัยและรักษาวินัย 

 (ข) ดำเนินการสบืสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

 (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
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 (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรอ้งทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

 (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 

 (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

 (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำขอ้มูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 

และงานคดีของรัฐ 

 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

        4.2 โครงสร้างและระบบการบริหารงาน (การแบ่งส่วนราชการภายใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

นางจริยา  ปารีพันธ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค

รสวรรค์  

นายรังสิวฒุิ  พุ่มเกิด 
รองผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค ์

กลุ่มอำนวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

สถานศึกษา 
(37 โรงเรียน) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

           คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สหวิทยาเขต และ 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค ์
รองผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค ์



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 15 

 

5. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา 

        5.1 โรงเรยีนในสังกัด (ผู้บรหิาร โทรศัพท์ โทรสาร)  ข้อมูล ณ วันที่  15 กันยายน 2564   

ตารางที่ 1 : 

ท่ี โรงเรยีน เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์ FAX ผู้บริหาร มอืถือ 

1 นครสวรรค์ 0-5622-2711 0-5622-1151 นางจงกล  เดชปั้น 08-9565-4859 

2 นวมินทราชูทิศ มัชฌมิ 0-5622-6967 0-5600-8775 นายชาญณรงค์ ยาสุทธ ิ 08-9562-6620 

3 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0-5688-0764 0-5688-0764 นายปัญญา  พรมบุตร 09-7921-0197 

4 บ้านแกง่ชัชวลิตวทิยา 0-5636-2214 0-5634-7090   

5 พระบางวิทยา 0-5629-6109 0-5629-6109 นายอารมณ์  น้อยเกิด 08-1045-6336 

6 สตรนีครสวรรค์ 0-5622-1207 0-5622-1207 นายชาญชัย ชนิดสะ 08-1785-9975 

7 เก้าเลี้ยววิทยา 0-5631-9599 0-5683-5268 นายสมบูรณ์  นนท์สกุล 08-6925-1157 

8 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 0-5638-4038 0-5638-4038 นายสมคิด  เจริญสขุ 08-1042-2074 

9 โกรกพระ 0-5632-0342 0-5634-1505 นายบัญชา  วงศซ์ื่อ 081-283-3380 

10 ชุมแสงชนูทิศ 0-5628-2040 0-5631-8740   

11 ทับกฤชพฒันา 0-5628-9114 0-5628-9114 นายกิจจา  เอีย่มระหงส ์ 08-8147-8939 

12 พยุหะพิทยาคม 0-5634-0132 0-5634-0132 นายพงษ์เทพ  เจริญไทย 08-1379-5319 

13 เขากะลาวทิยาคม 0-5636-9324 0-5620-0774 นายอินทพงษ์  จินดาทิพย์ 08-6211-0827  

14 เขาทองพิทยาคม 0-5635-6415 0-5635-6473 นายก้านตอง  เสง็เอี่ยม 08-3001-4310 

15 ลาดยาววิทยาคม 0-5627-1397 0-5627-1430 นายไพบูลย์  เขยีนประเสริฐ 08-1727-8875 

16 วังเมืองชนประสิทธิ์วทิยาคม 0-5600-9891 0-5600-9891 นายนริศ  ธรรมปรัชญา 08-9856-6947 

17 เทพศาลาประชาสรรค ์ 0-5636-5163 0-5636-5164 นายสังวร  ยมรัตน์ 08-1379-4587 

18 บรรพตพิสัยพทิยาคม 0-5627-9259 0-5627-9075 นางชรินรัตน์  แผงด ี 08-9270-1751 

19 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0-5687-1295-6 0-5687-1295-6 ว่าที่ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน 08-6928-7781 

20 หนองกรดพิทยาคม 0-5628-8166 0-5628-8217 นายสิงหวรรธน์ มาตราช 08-9961-1577 

21 แม่วงก์พิทยาคม 0-5623-8046 0-5623-8045 นายบรรพต  สมสวย 08-9947-8782 

22 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0-5629-3056 0-5629-3056   

23 ตากฟ้าประชาสิทธิ ์ 0-5624-1342 0-5624-1343 นายวฑิูรย์  งามนิธิจารุเมธ ี 08-2665-3412 

24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห ์ 0-5629-8000 0-5638-7331 นางศิริรัตน์  นิ่มมา 08-5053-5903 

25 ตาคลีประชาสรรค ์ 0-5626-2369 0-5626-1158 นายสาโรจน์  กลั่นด้วง 09-8585-5388 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 0-5600-9865 0-5600-9865 นางประภาพร  มั่นพรม 08-1727-9626 

27 หนองโพพทิยา 0-5600-0302 0-5600-0302 นายสุกิจ  ดั่นเจรญิ 08-7905-3401 

28 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0-5626-2346 0-5626-2346 นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง 08-9949-5065 
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ท่ี โรงเรยีน เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์ FAX ผู้บริหาร มอืถือ 

29 ลาดทิพรสพิทยาคม 0-5639-0111 0-5600-9785 นายสมแพง  อนิอาน 08-0616-8600 

30 ช่องแคพทิยาคม 0-5639-6502 0-5639-6502 นายจักรกฤษณ์  สนอ่วม  08-7314-6848 

31 พนมรอกวิทยา 0-5628-1067 0-5628-1068 นายนทิัศ  อินทร์ฉ่ำ 08-1533-5633 

32 ท่าตะโกพิทยาคม 0-5624-9419 0-5624-9419 นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรย้ิม 08-5731-3911 

33 ไพศาลีพิทยา 0-5625-9200 0-5625-9200 นายทิพย์  แดงนิ่ม 08-5401-6763 

34 ตะคร้อพิทยา 0-5635-7225 0-5635-7227 นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา 08-9436-6249 

35 วังข่อยพิทยา 0-5689-0064 0-5689-0064 นายวมิล  ปรักมาตย ์ 06-1274-6969 

36 หนองบัว 0-5625-1281 0-5687-6240   

37 วังบ่อวิทยา 0-5687-9557 0-5687-9557 นายเกษม  รัตนพรหม 08-6204-8609 

             5.2  จำนวนครู และจำนวนนักเรยีน จำแนกรายโรง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 ตารางที่ 2 : 

ท่ี ชื่อสถานศกึษา 
ท่ีต้ัง 

จำนวนครู 
จำนวน

นักเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 นครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 238 3,185 

2 สตรนีครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 178 2,933 

3 บ้านแกง่ชัชวลิตวทิยา บ้านแกง่ เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 20 323 

4 พระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 40 622 

5 นวมินทราชูทิศมัชฌมิ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 157 2,481 

6 บึงบอระเพ็ดวิทยา พระนอน เมืองนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 12 169 

7 โกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 40 460 

8 ทับกฤชพฒันา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 25 381 

9 ชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 142 2,174 

10 เก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 37 613 

11 หัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 18 238 

12 พยุหะพิทยาคม พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 51 722 

13 เขาทองพิทยาคม เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 21 299 

14 เขากะลาพทิยาคม เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 16 102 

15 บรรพตพิสัยพทิยาคม ท่างิว้ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 62 1,026 

16 หนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 39 627 

17 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาท ู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 20 236 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 17 

 

ท่ี ชื่อสถานศกึษา 
ท่ีต้ัง 

จำนวนครู 
จำนวน

นักเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 18 วังเมืองชนประสิทธิ์วทิยาคม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 15 176 

19 เทพศาลาประชาสรรค ์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 66 1,108 

20 ลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 108 1,889 

21 แม่วงก์พิทยาคม แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 37 537 

22 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 67 1,248 

23 หนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 98 1,826 

24 วังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 21 246 

25 ตาคลีประชาสรรค ์ ตาคล ี ตาคล ี นครสวรรค์ 193 2,728 

26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคล ี นครสวรรค์ 26 317 

27 หนองโพพทิยา หนองโพ ตาคล ี นครสวรรค์ 16 197 

28 ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคล ี ตาคล ี นครสวรรค์ 40 580 

29 ลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคล ี นครสวรรค์ 15 99 

30 ช่องแคพทิยาคม ช่องแค ตาคล ี นครสวรรค์ 25 243 

31 ท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 111 1,848 

32 พนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 24 328 

33 ไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 81 1,404 

34 ตะคร้อพิทยา ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 30 344 

35 วังข่อยพิทยา วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 20 257 

36 ตากฟ้าวชิาประสิทธิ ์ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 61 873 

37 อุดมธัญญาประชานุเคราะห ์ อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 15 214 

รวมท้ังสิ้น 2,185 33,053 

         5.3  จำนวนนักเรยีน ชาย-หญิง และจำนวนห้องเรียน จำแนกรายชั้น  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 

มิถุนายน 2564) 

  ตารางที่ 3 : 

ชั้นเรยีน 
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรยีน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,970 3,067 6,037 171 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,844 3,129 5,973 168 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,804 3,286 6,090 169 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 8,618 9,482 18,100 508 
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,243 3,256 5,499 152 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,908 2,814 4,722 146 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,739 2,722 4,461 142 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,890 8,792 14,682 440 

ปวช.1 52 70 122 3 

ปวช.2 36 37 73 3 

ปวช.3 27 49 76 3 

รวม ปวช. 115 156 271 9 

รวมท้ังสิ้น  14,623 18,430 33,053 957 

                5.4  จำนวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอำเภอ 

            ตารางที่ 4 : 
อำเภอ จำนวนโรงเรยีน 

เมืองนครสวรรค ์ 6 

พยุหะคีรี 3 

เก้าเลี้ยว 2 

ชุมแสง 2 

โกรกพระ 1 

ลาดยาว 3 

บรรพตพิสัย 3 

ชุมตาบง 1 

แม่วงก ์ 1 

แม่เปิน - 

ไพศาลี 3 

ท่าตะโก 2 

ตาคล ี 6 

ตากฟ้า 2 

หนองบัว 2 

รวมท้ังสิ้น 37 

   5.5  การแบ่งขนาดโรงเรยีน แบ่งเป็น 7 ขนาด  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

            ตารางที่ 5 : 
รายการ จำนวนโรงเรยีน 

ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน) 2 

ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121-200 คน) 3 

ขนาดที่ 3 (นกัเรียน 201-300 คน) 7 

ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน) 6 

ขนาดที่ 5 (นกัเรียน 500-1,499 คน) 11 

ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500–2,499 คน) 5 
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ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึน้ไป) 3 

รวมท้ังสิ้น 37 

                    5.6  การแบ่งขนาดตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศกึษา 

            ตารางที่ 6 : 
รายการ จำนวนโรงเรยีน 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) 18 

โรงเรียนขนาดกลาง (นกัเรียน 500-1499 คน) 11 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1500-2499 คน) 5 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2500 คนขึน้ไป) 3 

รวมท้ังสิ้น 37 

      5.7 จำนวนนักเรยีนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 7 : 
ต 

ท่ี รายการ จังหวัดนครสวรรค์ 
คิดเป็น 

ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด (ณ วันท่ี 25 มถิุนายน 2564) 33,053 100 

1 เด็กยากจน 13,165 39.82 

2 กำพร้า 31 0.09 

3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 27 0.08 

4 เด็กถูกทอดทิง้ 8 0.02 

5 เด็กที่มีปญัหาเกี่ยวกับยาเสพติด 1 0.00 

6 เด็กที่ถกูทำรา้ยทารุณ 0 0.00 

7 ชนกลุ่มน้อย 3 0.00 

8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0.00 

9 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0.00 

10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 1 0.00 

11 เด็กเร่ร่อน 1 0.00 

12 ผลกระทบจากเอดส ์ 0 0.00 

13 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 38 0.11 

รวมด้อยโอกาส 13,275 
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  5.8 จำนวนนักเรยีนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2564 

       ตารางที่ 8 : 

ท่ี รายการ ม.ต้น 
ม.ปลายและ

เทียบเท่า 
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

 นักเรียนทั้งหมด 18,100 14,953 33,053 100 

1 บกพร่องทางการเห็น 1 0 1 0.00 

2 บกพร่องทางการไดยิ้น 4 0 4 0.01 

3 บกพร่องทางสติปัญญา 10 4 14 0.04 

4 บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 7 8 15 0.04 

5 ปัญหาทางการเรียนรู้ 683 206 889 2.68 

6 บกพร่องทางการพูด/ภาษา 3 1 4 0.01 

7 ปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 1 1 2 0.00 

8 บุคคลออทสิติก 0 0 0 0.00 

9 พิการซ้อน 1 0 1 0.00 

รวมนักเรียนพิการเรยีนร่วม 710 220 930  

5.9  จำนวนครู และผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 

  ตารางที่ 9 : 

ท่ี ตำแหน่ง/กลุ่ม 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 28 6 34 

2 รองผู้บริหารสถานศึกษา 17 26 43 

3 ครูผู้ช่วย 49 127 176 

4 ครู คศ.1 169 296 465 

5 ครู คศ.2 126 257 383 

6 ครู คศ.3 167 429 596 

7 ครู คศ.4  0 3 3 

8 ครูพี่เลี้ยง/อัตราจ้าง/จ้างเหมา 1 24 25 

9 ธุรการโรงเรียน 3 32 35 

10 นักการภารโรง 44 5 49 

11 อื่น ๆ (ถ้ามี) 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 604 1,205 1,809 
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 5.10 จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) 

               ตารางท่ี 10 : 

ที่ กลุ่มงาน จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 1 

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 2 

3 กลุ่มอำนวยการ 3 

4 กลุ่มนโยบายและแผน 4 

5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 1 

6 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์   1 

7 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 3 

8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 

9 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 12 

10 กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 6 

11 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 

12 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 

13 พนักงานราชการ 1 

14 ลูกจ้างประจำ (งบ สพฐ.) 4 

14 ลูกจ้างประจำ (งบสำนักงานคลัง) 2 

15 ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานฯ) 12 

16 ช่วยราชการ 7 

รวม 62 

 
5.11 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

ตารางที่ 11 :  
1.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานกรรมการ 

2.  นายก้านตอง  เส็งเอ่ียม กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

3.  นางศวิารมย์  ศิริภาพ กรรมการ ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

4.  นายบุญชอบ  โตคำ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา 

5.  - ว่าง -    (ลาออก) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

6.  นายยงยุทธ์  ธาราวัชรศาสตร์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

7.  นางมณฑิรา  บุตโยธี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

8.  นายอภเิชษฐ์  ฉิมพลสีวรรค์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมนิผล 

9.  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
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5.12 การบรหิารเครอืข่ายโรงเรยีนมัธยมศกึษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์  จำนวน 5 เครอืข่าย ได้แก่ 

สหวิทยาเขตวิมานลอย 

1. โรงเรียนนครสวรรค์   2. โรงเรยีนพยุหะพิทยาคม  

3. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม   4. โรงเรยีนบึงบอระเพ็ดวิทยา    

5. โรงเรียนเขากะลาวทิยาคม  6. โรงเรียนโกรกพระ  
 

สหวิทยาเขตอัจฉราลัย 

1. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   2. โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม    

3. โรงเรียนหนองบัว    4. โรงเรียนไพศาลีพิทยา   

5. โรงเรียนพนมรอกวิทยา   6. โรงเรียนวังบ่อวิทยา 

7. โรงเรียนวังข่อยพิทยา   8. โรงเรียนตะคร้อพิทยา  
  

สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินทร์ 

1. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   2. โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม     

3. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  4. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  

5. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา    6. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 

7. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  8. โรงเรยีนพระบางวิทยา      
 

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

1. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม        2. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  

3. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  4. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม    

5. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์     6. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคม 

7.  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์    

   

สหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี 

1. โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค์  2.  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

3.  โรงเรียนหนองโพพิทยา      4. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์   

5.  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 6. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์   

7.  โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  8. โรงเรยีนช่องแคพิทยาคม  

   

       5.13 ศูนย์พัฒนาวชิาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

               1. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรยีนตาคลี

ประชาสรรค์ 
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               2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรยีน

สตรีนครสวรรค์ 

               3. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียน

ชุมแสงชนูทิศ 

               4. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรยีน

นครสวรรค์ 

                      5.  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานศูนย์ฯ ได้แก่  โรง

เรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

               6. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งชัชว

ลิตวิทยา 

               7. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียน

ท่าตะโกพทิยาคม 

                    8.  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่  โรงเรียน

ลาดยาววิทยาคม 

               9. ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ประธานศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรยีนหนองบัว 

              10. ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู ้เทคโนโลยี ประธานศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ 

6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

6.1  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรยีน  :  การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้น

พืน้ฐาน 

  เปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

2562 และ 2563 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 สพม.นครสวรรค ์

                ตารางท่ี 12 : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สพม.นครสวรรค ์

เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2562 

ภาษาไทย 52.07 52.17 -0.10 

ภาษาอังกฤษ 32.21 30.29 +1.92 

คณิตศาสตร์ 24.33 24.22 +0.11 

วิทยาศาสตร์ 29.70 28.75 +0.95 

ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ 34.57 33.86 +0.72 

                    หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง การเพิ่ม 
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   จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET) กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 และ 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มี

คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (+0.72) จากปีการศึกษา 2562  และมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเพิ่ มขึ้น จากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ภาษาอังกฤษ (+1.92)  วิทยาศาสตร์ (+0.95) และคณิตศาสตร์(+0.11) และมี 1 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่ไม่มีการพัฒนา คือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย(-0.10) 

 6.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  :  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน 

  เปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 

2562 และ 2563  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 สพม.นครสวรรค ์

    ตารางท่ี 13 : 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สพม.นครสวรรค ์

เพิ่ม/ลด 
ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2562 

ภาษาไทย 37.60 36.30 +1.29 

สังคมศึกษา 33.03 32.61 +0.42 

ภาษาอังกฤษ 23.62 23.46 +0.16 

คณิตศาสตร์ 20.66 19.09 +1.57 

วทิยาศาสตร์ 28.58 26.37 +2.21 

ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระฯ 28.70 27.57 +1.13 

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง การเพิ่ม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร่ วิทยาศาสตร์ คา่เฉล่ีย 4 กลุม่สาระฯ

ปีการศกึษา 2563 52.07 32.21 24.33 29.7 34.57

ปีการศกึษา 2562 52.17 30.29 24.22 28.75 33.86

กราฟที่ 1  เปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉล่ีย(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 สพม.นครสวรรค์



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 25 

 

 

 
 

  

   จากตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉลี่ย(O-NET)กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 และ 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ปีการศึกษา 2563มีคะแนน

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น (+1.13) และทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนที่เพิ่มขึ้น จากปี

การศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ (+2.21) คณิตศาสตร์(+1.57) ภาษาไทย(+1.29) สังคมศกึษาฯ(+0.42) และภาษาอังกฤษ(+0.16)  

6.3  จำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับ

การศึกษา 

ตารางที่ 14 : 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 2,005 2,691 4,696 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 1,262 2,493 3,755 

รวมทั้งสิ้น 3,267 5,184 8,451 

6.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แล้วไม่เรยีนต่อ  

ตารางที่ 15 : 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แลว้ไม่เรียนต่อ 14 7 21 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แลว้ไม่เรียนต่อ 53 76 129 

รวมทั้งสิ้น 67 83 150 
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ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คา่เฉล่ีย 5 กลุม่สาระฯ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คา่เฉล่ีย 5 กลุม่สาระ

ฯ 

ปีการศกึษา 2563 37.60 33.03 23.62 20.66 28.58 28.70

ปีการศกึษา 2562 36.30 32.61 23.46 19.09 26.37 27.57

กราฟที่ 2   เปรียบเทียบคะแนน(O-NET) และคะแนนเฉล่ีย(O-NET )กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ระดับชัน้มัธยมศึกษา 6 สพม.นครสวรรค์
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6.5 ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา  เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2551  เป็นต้นมา   และมีการทบทวนปรับปรุง พัฒนา ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.2560 

ตามลำดับ เพื่อให้มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ 

นโยบาย และแนวทางการกระจายอำนาจในการบริหาร และการจัดการศกึษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

- 2579 รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ซึ่ง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาได้ใชเ้ป็นฐานในการจัดการศกึษา และใชเ้ป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาได้ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประเมินตนเอง เพื่อพัฒนา

งานการบริหารและการจัดการศกึษา และ 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานได้ใช้เป็นเครื่องมอืในการตดิตามและประเมินผลการบริหาร

และจดัการศกึษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีผล

การประเมนิมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

  ผลการประเมินการบรหิารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ตาม

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ตารางที่ 16 : 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%) ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่1 การบริหารจัดการที่ดี  ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้  พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที ่3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด

การศึกษา 
ด ี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (36%) พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที ่3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที ่5 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการจัดการศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบรหิารและการจัดการศึกษา (40%) ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที ่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็น
แบบอย่างได้ 

ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที ่2 สถานศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศกึษาขั้น
พืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที ่3 ผูเ้รียนระดับปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียม
กัน ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรอืมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พนักงานราชการ ลูกจา้ง ในสำนักงานเขต
พืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที ่6 ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร  
และการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ด ี

         ผลการประเมินการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ตาม

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา (พ.ศ.2560)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ภาพรวม 3  

มาตรฐานอยู่ในระดับดี  โดยมาตรฐานที่ 1  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ และมาตรฐานที่ 

3 อยู่ระดับดีมาก ตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับดีเยี่ยม มี 5  ตัวบ่งช้ี คอื มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2  การบริหารงาน

ด้านงบประมาณ  และ มาตรฐานที่ 3  มี 4  ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ  ตัวบ่งชีท้ี่ 2   สถานศกึษามี

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย   และการศกึษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา  

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผูเ้รียนระดับปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 4 

ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เท่าเทียมกัน ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

หรอืมีความรูท้ักษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ  และตัวบ่งช้ีที่  6 ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้เสียมีความ

พึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการ  สำหรับค่าคะแนนต่ำสุดของตัวบ่งชี ้ 

อยู่ในระดับ  ปรับปรุง  มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี่ 3  การบริหารงานด้าน

บริหารงานบุคคล  มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชีท้ี่ 1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มผีลงานที่แสดงความสำเร็จ 

และเป็นแบบอย่างได้  

6.6 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา นครสวรรค์ KRS : (KPI Report System)  ปีงบประมาณ 2563  

   ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (82.71)   
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  ตารางที่ 17 : 

 
         6.7 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม

ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตดิตาม ประเมินผล การบริหาร 

และการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จำนวน 6 นโยบาย 17 ตัวชีว้ัด จำแนก

เป็นตัวชีว้ัดที่ตัดสนิผลการดำเนินงานเป็นระดับคุณภาพ จำนวน 14 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัดที่ตัดสินผลการ

ดำเนนิงานเทียบเท่าค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด จำนวน 3 ตัวชีว้ัด ผลการประเมิน ดังตาราง 

ผลการติดตามและประเมินผล การบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ 

 ตารางที่ 18 : 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และของชาติ 4.50 ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึการมีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พงึประสงค์ มีคณุธรรม อัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มี

จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสงัคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย 

และรักษาศีลธรรม  

 

5 

 

ดีเย่ียม 

ตัวชีว้ัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4 

 

ดีมาก 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 1.0 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นดา้นการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

1 ปรับปรุง 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.5 ด ี

ตัวชีว้ัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสตูร มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำหรับ สพป.) 

- ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 13 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึน้จากปกีารศึกษาที่ผ่านมา  

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3 ดี 

     ตวัชี้วดัย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) 3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมงีานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มทีักษะ

อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวติและวางแผนทางการเงนิที่เหมาะสมและนำไป

ปฏิบัติได ้

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   4 ดีมาก 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับ สพม.) 4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสีุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวติอย่าง

มีความสขุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับชั้นปฐมวัย (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 พอใช้ 

นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มมีาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.67 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเขา้เรยีนในสถานศึกษาที่มคีุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพป.) - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology)มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

     ตัวชีวัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.)  - ไม่ประเมิน 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา (สำหรับ สพม.) 5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศกึษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนกัเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 1 ปรับปรุง 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกดัมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ที่ถกูต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสรมิอาชีพที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 3.00 ด ี
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 

ระดับคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจทิัล (Digital 

Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศกึษาทุกแหง่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใชใ้นการวางแผนกาจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่รวม 6 นโยบาย 3.53 ดีมาก 

   ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

   ตารางที่ 19 : 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการได้ การแปรผล 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนษุยแ์ละของชาติ    

ตัวชี้วัดที่ 3 รอ้ยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคาม

ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

100 74.40 ไม่บรรลุ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มกีารเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เปน็ “Coach” ผู้ใหค้ำปรกึษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

50 66.99 บรรลุ 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา    

ตัวชีว้ัดที่ 34 สถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอสิระ 100 100.00 บรรลุ 

6.8 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถงึ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 20 : 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

81.18 (B) 91.27 (A) 91.33 (A) 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค ์

 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  ไดน้ำนโยบายต่าง ๆ    เช่น  ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579   

นโยบายรัฐบาล  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ของ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ พร้อมทั้งได้นำผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ.

2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา   เช่น  ผลการติดตาม  และประเมินฯ  ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์  ตามตัวชี้วัด  4  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1 )ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564   2) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  ตามตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการ    ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3) ผลการติดตาม  และประเมินผลการบริหาร

และจดัการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา    (พ.ศ. 2560) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   และบริบทต่าง ๆ    ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์     และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 

    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

2. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 

   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  กับการพัฒนาการศึกษา 

    การศกึษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 

1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
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1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

1.4 มีความเอือ้อาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวติที่มั่นคง 

2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ / ช่ัว–ดี 

2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผดิ สิ่งที่ช่ัว 

2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานทำ มีอาชีพ 

3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรอืการฝึกฝนอบรมในสถานศกึษาต้องมุ่งให้เด็ก 

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ 

3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมจีุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนทำงาน 

เป็น และมีงานทำในที่สุด 

3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมอีาชีพ มีงานทำจนสามารถเลีย้งตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 

4.1 การเป็นพลเมือง เป็นหน้าที่ของทุกคน 

4.2 ครอบครัว – สถานศกึษาและสถานประกอบการตอ้งส่งเสรมิให้ทุกคนมีโอกาสหนา้ที่ 

เป็นพลเมืองดี 

4.3 การเป็นพลเมืองด ีคอื “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมอืงได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  

งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลใหท้ำด้วยความมีน้ำใจ และความเอือ้อาทร 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 

         วิสยัทัศน์ 

          “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติวา่   “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

         1. ความมั่นคง 

            1.1 การมคีวามมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมอืง 

            1.2 ประเทศมคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ที่

เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงมคีวามมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่

การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

            1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ   ชุมชนมี

ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
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            1.4 ประชาชนมคีวามมั่นคงในชวีิต มงีานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวติมทีี่อยู่อาศัย

และความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

        2. ความมั่งค่ัง 

           2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

           2.2 ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้ 

สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมกีารสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

อนาคตเพื่อใหส้อดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป   และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 

และมีความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของ

การเชื่อมโยงในภูมภิาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า กำรลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเ้ป็นพลัง

ในการพัฒนา 

            2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        3. ความยั่งยืน 

            3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจรญิ รายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง     ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบ่นหลักการใช้การรักษาและการฟืน้ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน

การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 

             3.2 การผลติและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม   และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผดิชอบต่อ

สังคม มีความเอือ้อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

             3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยนื 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ 

                  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง

การพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

        1) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง 

        2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

        3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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        5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

        6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

           โดยแต่ละยุทธศาสตร์มเีป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

               1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  คือ   ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมอื

เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม   และภัยพิบัติได้ทุก

รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน 

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน  ประชา

สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพือ่นบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเอือ้อำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติดา้นอื่นๆ   ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม

ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

               2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                   มีเป้าหมายการพัฒนา   ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิตบิน

พืน้ฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์

วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวติ และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อให้สอด 

รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผา่นการพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานของประเทศในมิตติ่างๆ   ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง    โครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและดจิทิัล   และการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผูป้ระกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน 

พืน้ฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พรอ้มทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหป้ระเทศไทย

สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกบั

การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึน้ของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนใน

ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

                3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                    มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดีเก่ง และ

มีคณุภาพ  โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ด ีใน

ทุกช่วงวัย มจีติสาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวนิัย รักษาศลีธรรม 

และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   มทีักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มนีิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

สู่การเป็นคนไทยที่มทีักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ

ตามความถนัดของตนเอง 

                4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน   โดยการสนับสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิด

ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิน่ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย

ทั้งในมิตสิุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มคีุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ

ทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐใหห้ลักประกันการเขา้ถึงบริการและสวัสดกิาร

ที่มคีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

                 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกัน   ทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบน

พืน้ฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชวีิต โดยให้ความสำคัญกับ

การสรา้งสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จรงิ 

                  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                      

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน  และ

ประโยชน์ส่วนรวม”   โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ   แยกแยะบทบาทหน่วยงาน

ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรอืในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูงยึด

หลกัธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย

และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ

นวัตกรรมเทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ

ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมลีักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสใหทุ้กภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส โดย

ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการ

ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน    มีเพียงเท่าที่

จำเป็น มีความทันสมัย มคีวามเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อ

การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมกีารบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ 

อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

       สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษาได้จัดทำแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อ

ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ

และแนวทางการพัฒนาการศกึษาและเรียนรูส้ำหรับพลเมอืงทุกช่วงวัยตั้งแตแ่รกเกิดจนตลอดชีวติ    โดย

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คอื การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา     และ

การศกึษาเพื่อการมงีานทำและสร้างงานได้    ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าว

ขา้มกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว   ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560-2579   ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้ำหมายของการพัฒนาการศกึษาใน  5 ประการ 

ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศกึษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศกึษา (Equity)  คุณภาพการศกึษา 

(Quality) ประสทิธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปีขา้งหน้า ดังนี ้

              วิสัยทัศน์ 

               คนไทยทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ      ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

              วัตถุประสงค์ 

              1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

              2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองด ีมคีุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชำติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

              3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจรยิธรรม รู้จักสามัคคี และ

ร่วมมอืผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

               ยุทธศาสตร์ 

               1. การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 

               2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขดีความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

               3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

               4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

               5. การจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

               6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
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5. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

               สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 

“การศกึษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ”   มุ่งเนน้ความปลอดภัยในสถานศกึษา ส่งเสริมโอกาสทางการ

ศกึษาที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ จงึกำหนดนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 

               1. ด้านความปลอดภัย 

                  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหก้ับผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา และสถานศกึษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ 

มีสุขภาวะที่ดสีามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

               2. ดา้นโอกาส 

                  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรา่งกาย จติใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

                  2.2 ดำเนินการ  ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศกึษาจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน   อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศกึษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามสามารถ

พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อป้องกัน

ไม่ใหอ้อกจากระบบการศกึษา   รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

                  2.4 ส่งเสริมใหเ้ด็กพิการและผูด้้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพ มทีักษะ

ในการดำเนินชีวติ   มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   พึ่งตนเองได้อย่างมศีักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               3. ดา้นคุณภาพ 

                  3.1 ส่งเสริมการจดัการศกึษาให้ผูเ้รียนมีความรู ้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวนิัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

                  3.2 พัฒนาผูเ้รียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน และการ

เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

                  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่

ละระดับ   จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมอืปฏิบัติจริง   รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งสมดุลทุก

ดา้นส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเ้รียนทุกระดับ 
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                  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ   มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล มกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมจีติวิญญาณความเป็นครู 

              4. ดา้นประสิทธิภาพ 

                 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

                 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน โรงเรยีนขนาดเล็กและ 

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมคีุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่ 

                 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ที่มจีำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 

1-3 น้อยกว่า 20 คน ใหไ้ด้รับการศกึษาอย่างมคีุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

                 4.4 ส่งเสริมการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพในสถานศกึษาที่มวีัตถุประสงค์เฉพาะ  และสถานศกึษา

ที่ตัง้ในพืน้ที่ลักษณะพิเศษ 

                 4.5 สนับสนุนพืน้ที่นวัตกรรมการศกึษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศกึษาและการ 

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

                 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

             วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2565 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ เป็นองค์กรคุณภาพ

พัฒนาผูเ้รียนใหไ้ด้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 

             พันธกิจ (Missions) 

1)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียน

มัธยมศกึษา ให้มีความเข้มแข็งดว้ยระบบคุณภาพ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ให้สถานศกึษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปใช้ในการจัดการศกึษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษา และการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวติ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   มคีุณธรรม 

จรยิธรรม มีทักษะทางดา้นวิชาชีพ และมีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา ใหจ้ัดการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 
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5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

           เป้าประสงค์ (Goals) 

1)  โรงเรียนมัธยมศกึษามีความเข้มแข็งดว้ยระบบคุณภาพ 

2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษา ดำเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้รับบริการทางการศกึษา  และการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

3) นักเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะทางดา้นวิชาชีพ และ 

มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4) ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามก้าวหนา้ในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

จัดการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

           ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values) 

                 “เป็นองค์กรขยัน บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำที่ผลงาน น่าอยู่ น่าทำงาน บริการ

ประทับใจ” 

           ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (Strategic Issues) 

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัตามหลักสูตร ส่งเสริม 

ทักษะอาชีพ และความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้  

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 :  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 :  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำผู้เรยีน 

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ

เรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 

           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

            จุดเน้นการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

                   ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  

         1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

        1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวติในศตวรรษที่ 21  

           1.2  ประเด็นยทุธศาสตรก์ารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

        1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

        2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 40 

 

        2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

        2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

         3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

       3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  

       3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  

       3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                   แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

         1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

         1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  

        1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศกึษาที่มมีาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มีทักษะที่จำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล

เพิ่มขึน้ มีนสิัยใฝ่เรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต  

เป้าหมายที ่2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 

ความสามารถ ของพหุปัญญาดขีึน้  

        1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที ่21  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มมีาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่ 

จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต  

        1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาใหเ้ต็มตามศักยภาพเพิ่มขึน้  

        1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

       1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 

ร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอ้ย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวติ  

       1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย  

เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ 

เข้าถึงบริการ ที่มคีุณภาพมากขึ้น  
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       1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21  

ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

        1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

        1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  

        1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  

 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ 

ต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

       1.4  ประเด็นความมั่นคง  

         1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  

          1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

 เป้าหมายของแผนย่อย  

 ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร  

และพัฒนาประเทศ 

       1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม  

        1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีามและมีความรัก และภูมใิจในความ 

เป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวติ สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่

ยอมรับ ของนานาประเทศมากขึ้น  

        1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และการเสริมสร้างจติ 

สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มคีวามพรอ้มในทุกมิติตาม 

มาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจติวิญญาณที่ด ีเข้าใจในการปฏิบัติตน

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดขีึน้  

       1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

        1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

        1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ  
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      2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

       2.1 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

          1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มคีวามสำมารถพิเศษ และบุคคล ที่มคีวาม

ต้องการจำเป็นพิเศษ  

          2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา  

          3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในพืน้ที่ห่างไกล หรือสถานศกึษา ที่ตอ้งม ี 

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

       2.2 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครู และ 

อาจารย์ ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  

       2.3 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

        1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

        2) ระบบการประกัน การประเมนิ และการรับรองคุณภาพการศกึษา  

        3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรยีน  

        4) การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม  

       2.4 เรื่องการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรูโ้ดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล ประเด็นการ

ปฏิรูปการเรียนรูด้้วยดิจทิัลผ่านแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ด้วยดิจทิัลแห่งชาติ  

    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  

         ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

              4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
       4.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที ่8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน  

       4.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  

 แผนระดับที่ 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

    1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

      1.2 เรื่องที่ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

      1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

      1.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศกึษา  

      1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
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                  ตัวชี้วัดความสำเร็จ จุดเน้นการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

        ตารางที่ 25 

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 ร้อยละของสถานศกึษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 
100 

2 ร้อยละของสถานศกึษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวธิี ต่อตา้นการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

3 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็น
พลเมอืง 

ร้อยละ 
100 

4 ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน มีคุณธรรม จรยิธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละ 
100 

5 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ร้อยละ 

100 

6 ร้อยละของสถานศกึษาในเขตพืน้ที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศกึษาตามบริบทของพื้นที่ 

ร้อยละ 
80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด

ความสามารถ 

                        ในการแข่งขัน 

7 ร้อยละของสถานศกึษานำหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสู่การ
ปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

8 ร้อยละของสถานศกึษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จำเป็นและความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ร้อยละ 
100 

9 ร้อยละของผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

10 ร้อยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

11 ร้อยละของสถานศกึษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
100 

12 ร้อยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ร้อยละ 
100 

13 ผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET 

ในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศกึษาที่ผ่านมา 
ต้ังแต่ร้อยละ 

50 ขึน้ไป 
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ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

14 ร้อยละของผูเ้รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ร้อยละ 
70 

15 ร้อยละของผูเ้รียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พืน้ฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   

ร้อยละ 
100 

16 ร้อยละของสถานศกึษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจติ
วิทยาศาสตร์ใหก้ับนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

17 ร้อยละของสถานศกึษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 
100 

18 ร้อยละของสถานศกึษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร ร้อยละ 
100 

19 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 
100 

20 ร้อยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ ร้อยละ 
100 

21 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  (Programme  

for International Student Assessment)  

สูงขึ้น 
 

22 ร้อยละของสถานศกึษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูค่วามเป็นเลิศในด้านต่างๆ  ร้อยละ 
100 

23 ร้อยละของสถานศกึษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา (STEM 

Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

ร้อยละ 

100 

24 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ร้อยละ 

80 

25 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มวีิจัยในช้ันเรียนและนำ

ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
  

ร้อยละ 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

26 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 

ร้อยละ 
80 

27 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
อย่างมคีุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 
80 

28 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความตอ้งการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 
100 

29 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย ร้อยละ 
100 
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ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

30 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 
100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีม การเข้าถึงบรกิารทาง

การศึกษา 

31 ร้อยละนักเรียนในสังกัดที่จบการศกึษาภาคบังคับได้รับการศกึษาต่อ ร้อยละ 
100 

32 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศกึษาขั้นพืน้ฐานได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มคีุณภาพและเสมอภาค 

ร้อยละ 
90 

33 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  

ร้อยละ 
100 

34 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน  

ร้อยละ 
100 

35 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบคุ้มครอง

นักเรียน  

ร้อยละ 
100 

36 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมคิุ้มกันทาง

สังคม 

ร้อยละ 
100 

37 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมการจัดการศกึษาที่เหมาะสมเต็มตาม

ศักยภาพ 

ร้อยละ 
100 

38 ร้อยละของผูเ้รียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศกึษาอย่าง

ทั่วถึง 

ร้อยละ 
100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

39 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดบัจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติสำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละ 

100 

40 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม

คุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 

100 

41 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครอืข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

ร้อยละ 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

42 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มกีารกำกบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

ร้อยละ 

100 
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ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

43 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ร้อยละ 

100 

44 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อ

การจัดการศกึษา 

ร้อยละ 

100 

45 ร้อยละของสถานศกึษาในเขตพืน้ที่พิเศษแต่ละประเภท มีการพัฒนาการจัด

การศกึษาตามบริบทของพื้นที่ 

ร้อยละ 

80 

46 ร้อยละของสถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ร้อยละ 

80 

47 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชดิชูเกียรติ หน่วยงาน องค์

คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

ร้อยละ 

100 

48 ร้อยละของเขตพืน้ที่การศกึษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง

เข้มแข็ง 

ร้อยละ 

100 

49 ร้อยละของเขตพืน้ที่การศกึษามีแผนบูรณาการจัดการศกึษา ร้อยละ 

100 

50 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ

คุณภาพการศกึษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

ร้อยละ 

100 

51 ร้อยละของเขตพืน้ที่การศกึษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมดว้ยพลังประชารัฐ  

ร้อยละ 

100 

52 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน  สังคม และ

สาธารณชน ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน 

ร้อยละ 

100 

53 ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรอืหน่วยงาน

ทางการศกึษาในการคัดเลือกผูเ้รียนเข้าศกึษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 

100 
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7. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์   ตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนา 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)   แผนปฏิบัติการประจำปี  พ.ศ. 2565  และผลการ

ดำเนนิงานของสถานศกึษาปีที่ผ่านมา   ผลการประเมินสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษารอบปีที่ผ่านมา และ

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศกึษาธิการ 

รวมถึงนโยบายและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    โดยคาดหวังให้การพัฒนาคุณภาพการศกึษามีประสิทธิภาพ 

และความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผูเ้รียน คุณภาพบุคลากร คุณภาพบริหารจัดการ คุณภาพปัจจัย

และทรัพยากรทางการศกึษา คุณภาพเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู ้ทั้งนี้ จึงได้กำหนด

นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  4  มติ คือ  โอกาส  คณุภาพ 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของหน่วยเหนือ ดังนี้ 

       นโยบายที่ 1  นักเรียนดี (Smart Student) 

             จุดเน้น 

   ใส่ใจ คุณธรรม 

   ก้าวลำ้ วิชาการ 

   งาน ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

        ตัวชี้วัด 

  1) นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มสีมรรถนะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 5 สาระหลัก เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3 

  3) นักเรียนมผีลงานด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 1 นักเรียน 1 ผล 

  4) นักเรียนมมีาตรฐานทักษะ และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 

  5) นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา 

CEFR English Literacy 

  6) นักเรียนรักงาน ทำงานจนสำเร็จ ใฝ่เรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

      นโยบายที่ 2  ครูเด่น (Smart Teacher) 

                จุดเน้น 

   เป็นครูด้วยหัวใจ 

   ครูผูส้ร้างนวัตกรรม 

   มีผลงานเชิงประจักษ์ 

   เป็นครูมอือาชีพ 
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       ตัวชี้วัด 

  1) ครู และบุคลากรทางการศกึษา มีผลงานเชงิประจักษ์ 1 ครู 1 นวัตกรรม 

  2) ครู และบุคลากรทางการศกึษา นอ้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนนิ

ชีวติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3) ครู และบุคลากรทางการศกึษา บริหารจัดการช้ันเรียน เป็นหอ้งเรียนคุณภาพ 

  4) ครู และบุคลากรทางการศกึษา จัดการเรียนรู้เชิงรุก เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ จัดการเรียน

การสอนที่เน้นกระบวนการ Active Learning/ 5 STEPs/ Coding/ STEAM/ PBL. 

  5) ครู และบุคลากรทางการศกึษา มทีักษะการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Literacy : DL) 

และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy 

  6) ครู และบุคลากรทางการศกึษา มีแผนพัฒนาตนเอง มี EID Plan เพื่อพัฒนาตนเอง และ

พัฒนางาน 

        นโยบายที่ 3  โรงเรยีนดัง (Smart School) 

        จุดเน้น 

   เครือข่าย/ชุมชนร่วมพัฒนา 

   ก้าวหน้าด้วยระบบคุณภาพ 

   พร้อมเพรียงศักยภาพ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 

        ตัวชี้วัด 

  1) โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

  2) โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่เข้มแข็ง 

  3) โรงเรียนมรีะบบความปลอดภัย 

  4) โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  5) โรงเรียนเป็นโรงเรียน พอเพียง สุจรติ คุณธรรม 

  6) โรงเรียนจัดการศกึษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี

ทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) 

  7) โรงเรียนมรีะบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

  8) โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมงีานทำ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 

  9) โรงเรียนมนีวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

  10) โรงเรียนมีภูมทิัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” 

     นโยบายที่ 4  สำนักงานเลิศ (Smart Office) 

     จุดเน้น 

   ใช้หลักธรรมาภบิาล 

   บริหารด้วยนวัตกรรม 
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   น้อมนำศาสตร์พระราชา 

   มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 

      ตัวชี้วัด 

  1) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

  2) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา บริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  3) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ใชน้วัตกรรมในการบริหารจัดการ 

  4) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาทุกคน มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy และทักษะ Digital Literacy 

  5) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  6) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม ภูมทิัศน์สวยงาม 

สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 
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ส่วนทีี่ 3 

รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์   ได้กำหนดกรอบแนวทาง   วิธีการ 

ดำเนนิงานมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และได้ดำเนินการบริหารงบประมาณ

ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศกึษา  โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศกึษา  จากแผนงานพืน้ฐาน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   งบดำเนินงาน  จำนวน  5,000,000  บาท   (ห้าล้านบาทถ้วน) 

สำหรับดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 2 งบดำเนินงาน ดังนี้ 

1. งบสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์  

    จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  ดังน้ี     

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(ต่อปี) 
หมายเหต ุ

ก. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (คา่ตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ) 

1 ค่าตอบแทน  100,000  

2 ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าที่พัก และพาหนะ เดินทางไปราชการ 200,000  

3 ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000  

4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000  

5 ค่าซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน 300,000  

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จัดทำเอกสาร 50,000  

7 ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 200,000  

8 ค่าใชจ้่ายรองรับนโยบายเร่งด่วน (อนุมัติตามความจำเป็น) 500,000  

ข. ค่าสาธารณูปโภค 

9 ค่าไฟฟา้ 764,000  

10 ค่าน้ำประปา 30,000  

11 ค่าไปรษณีย์ 40,000  

12 ค่าโทรศัพท์ 40,000  

13 ค่าอินเตอร์เน็ต 20,000  

ค. ค่าจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานในสำนักงานฯ  (รวมทัง้หมด 11 อัตรา) 

14 ค่าจ้าง   (10,000 บาท/เดอืน)   รวม  3  อัตรา  360,000  

15 ค่าจ้าง   (9,500 บาท/เดอืน)     รวม  1  อัตรา 114,000  

16 ค่าจ้าง   (9,000 บาท/เดอืน)     รวม  5  อัตรา 540,000  

17 ค่าจ้าง   (8,000 บาท/เดอืน)     รวม  2  อัตรา 192,000  

รวมงบประมาณ 4,000,000  
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    2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                สนองยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ และตามบริบทต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  จำนวน 19  โครงการ  งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน)  ดังนี้ 

ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนษุย์และของชาต ิ

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานกัเรียน สพม.นครสวรรค์ 30,000 ส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขยีนได้ทุกคน” 
50,500 นิเทศ ติดตามฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์

4 
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาตามมาตรฐาน 

อาชีพ ด้านทักษะความเข้าใจ และการใชด้ิจิทัล (Digital Literacy) 
25,500 นิเทศ ติดตามฯ 

5 
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการ 

ศกึษา เพ่ือบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
66,900 นโยบายและแผน 

6 
โครงการพัฒนาศักยภาพขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา 

และยกย่องเชดิชูเกียรตขิ้าราชการอาวุโส ประจำป ีพ.ศ. 2565 
100,000 บรหิารงานบุคคล 

7 
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศกึษา เพ่ือเลือ่น 

วทิยฐานะ ประจำป ีพ.ศ. 2565 
61,200 บรหิารงานบุคคล 

8 
โครงการยกย่องเชดิชูเกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“วันครู” ประจำป ีพ.ศ. 2565 
67,500 อำนวยการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสรา้งโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศกึษา 

9 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
23,750 นิเทศ ติดตามฯ 

10 
โครงการนเิทศ กำกับ ตดิตามการจัดการเรียนรู้เพศวถิีศึกษา และ 

ทักษะชีวิต 
15,000 นิเทศ ติดตามฯ 

11 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนเิทศโดยใชส้หวทิยาเขต 

เป็นฐาน 
50,000 นิเทศ ติดตามฯ 
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ที ่ รายการกิจกรรม งบประมาณ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12 
โครงการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะใน 

หน่วยงาน (Zero waste office) 
22,000 อำนวยการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษา 

13 
โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ 

จัดตั้ง และบริหารงบประมาณของสถานศกึษาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
50,700 นโยบายและแผน 

14 
โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
21,200 นโยบายและแผน 

15 
โครงการตดิตาม ประเมินผล และรายงานตัวชี้วัด สพฐ. และ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
50,000 นโยบายและแผน 

16 

โครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ทศิทาง และแนวทางการจดัทำ 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2566 – 2568) ของ 

สพม.นครสวรรค์ 

154,250 นโยบายและแผน 

17 
โครงการตดิตาม ตรวจสอบตามแผนปฏบัิตกิารตรวจสอบประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
22,500 หน่วยตรวจสอบภายใน 

18 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชอีอนไลน์ 31,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 

19 
โครงการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษาของ สพม.นครสวรรค์ ประจำป ีพ.ศ. 2565 
128,000 อำนวยการ 

 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

     แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  

     แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 1 : ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 

(2)  ประเด็น  การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ส่งเสริมพัฒนา

การศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศึกษา  เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสังคม  ประเทศชาติ   
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และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน   ป้องกันยาเสพติดใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง

มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลใหป้ระเทศไทยมีความมั่นคง ในระยะ

ยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ความมั่นคง. 

ประเด็นหลัก  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึน้ 

ประเด็นย่อย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย  ปัญหาความมั่นคงที่มอียู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหาร และ

พัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด ดัชนีความสุขของประชากรไทย 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศกึษา 

ประเด็นหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา 

ประเด็นย่อย การปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวนิัย และภูมใิจในชาต ิ

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขความมั่นคงในปัจจุบัน 

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

กลยุทธ์ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขดี 

ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 

รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 1. การปกป้อง และเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

                 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวติของประชาชน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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ตัวชี้วัด ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา มีจิตสำนกึรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวติ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับการศกึษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

 ตัวชี้วัด ดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ความมั่นคง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด จำนวนผูต้ิดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน (ลดลง) 

 

ส่วนที่  2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ                                      

➢ โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภานักเรยีน สพม.นครสวรรค์ 

     1. หลักการและเหตุผล 

   สภานักเรียน  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ฝกึการ

เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อใหน้ักเรียนเป็นผูม้ีทักษะต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ

เห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จักเห็นใจผูอ้ื่น การเคารพในเสียงส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนน้อย เห็น

และรู้คุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การตระหนัก ในความรับผดิชอบต่อส่วนรวม การสร้างสัมพันธภาพ

และรู้จักสื่อสารอย่างเหมาะสม การตัดสินใจแก้ปัญหาโดยสันติวธิี รวมทั้ง การมีทักษะในการควบคุมอารมณ์

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้สภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรม     และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย

กิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนดใน

ระดับเขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค์  จึงได้จัดทำโครงการนีข้ึ้น 

      2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของ

สภานักเรียน 

 2.2 เพื่อใหค้ณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สามารถดำเนินงานสภานักเรียนร่วมกับ

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ  

      3. เป้าหมาย 

 3.1 เชงิปริมาณ 

       3.1.1 ประธานสภานักเรียนหรือกรรมการสภานักเรียน โรงเรยีนในสังกัด จำนวน 37 คน 

                3.1.2  ครูที่รับผดิชอบงานสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ     

               3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดำเนนิกิจกรรม       

 3.2.2 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สามารถดำเนินงานของสภานักเรียนอย่าง 

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

      3.2.3 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านยิม 12 ประการ  

       4. ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินโครงการ 

ที ่ กจิกรรม 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

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

1 แจ้งนโยบาย จุดเนน้ การพัฒนาการศึกษา ของ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ ให้สถานศกึษาในสงักัดทราบ             

2 มอบหมายทุกโรงเรียนดำเนนิกิจกรรมส่งเสริมสภา

นักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดและ

ครูท่ีดูแลงานสภานักเรียน             

3 มอบผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

และศกึษานเิทศก์ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผลการดำเนนิงานของสถานศกึษา              

6 สรุป และรายงานผลให้เขตพื้นท่ีการศึกษาฯ             

    5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

5.1 ร้อยละของสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ 

สภานักเรียน 

5.2 ร้อยละของคณะกรรมการสภานักเรียน มีความสามารถดำเนินงานสภานักเรียนร่วมกับ

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5.3 รอ้ยละของคณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมใหส้อดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านยิม 12 ประการ 

    6. งบประมาณ  

 งบประมาณทั้งสิน้  จำนวน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

    7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  ดำเนินงานภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และธรรมาภบิาลในสถานศกึษาผ่านกิจกรรม  สภานักเรียน  

อยู่ในระดับที่พัฒนาขึ้น 

 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

      แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  

   แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                      

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(2)  ประเด็น  2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ส่งเสริมพัฒนา 

การศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศกึษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน โดยพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนา

ประเทศ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นย่อย   รูปแบบและระบบการเรียนรู้   

เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มทีักษะที่จำเป็นของโลก 
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ศตวรรษที ่21   สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติตัวชีว้ัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศกึษาความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ดา้น การศกึษา 

ประเด็นหลัก มุ่งความเป็นเลิศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นย่อย การปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย การจัดการศกึษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ   

เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ 

ในการพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย ์

กลยุทธ์ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขดี 

ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต 

รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

นโยบายเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ตัวชี้วดั 1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนสายอาชีพเมื่อเทียบกับสายสามัญ 

 2) ร้อยละของผูเ้รียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศกึษาเพิ่มขึน้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับการศกึษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

 ตัวชี้วัด ดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ความมั่นคง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 

ส่วนที่  2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ                                      

➢ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

     1. หลักการและเหตุผล 

     จากนโยบายการปฏิรูปการศกึษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ โดยใหค้วามสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตัง้แต่ระดับประถม 

ศกึษา สร้างนักวิจันใหม่ และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศกึษา 

ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา   เป็นการสรา้งกระบวนการคิด   เช่น   logical thinking,  computational thinking, Systematic 

thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านีเ้ป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะ

นำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กำหนดให้วิทยาการคำนวณเป็น

มาตรฐาน ว 4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณในระดับต่าง ๆ มา

อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายข้างต้นเมื่อผนวกรวมกับนโยบายข้างต้น โดยมีจุดเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน และจุดเน้นที่ 3 ห้องเรียน

คุณภาพ โรงเรียนดีมคีุณภาพ 

 จากนโยบายข้างต้น ประกอบกับความต้องการกำลังคนของประเทศในกลุ่มอาชีพสะเต็มศึกษา 

และผู้สร้างนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงวางแผนการดำเนินการใหม้ี

ความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลตุัวชี้วัด 

และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

    2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนใน

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยวิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ 

 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการ

ออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 
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      3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 เชงิปริมาณ 

  3.1.1 ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 1,805 คน 

  3.1.2 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

จำนวน 33,053 คน 

  3.2.2 ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับการส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้ 

อย่างมีคุณภาพ 

  3.2.3 ผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ด้วยวิทยาการคำนวณ ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรอื Coding ได้อย่างมคีุณภาพ 

  3.2.4 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มี

ความรูค้วามเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการคำนวณและการ

ออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตร ์โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรอื Coding ได้อย่างมคีุณภาพ 

      4. เป้าหมาย 

      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์ 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

     6. ระยะเวลาดำเนินการ 

               วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

     7. แผนการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ/จัดทำโครงการ ธันวาคม 2564 
ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

2 นเิทศการจดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนในสังกัด 
มกราคม - มนีาคม 

2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 
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3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานและนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนวทิยาการคำนวณ 
มนีาคม 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

4 ผู้บริหารและครู ส่งผลงานนวัตกรรมการส่งเสริมและการ

จัดการเรียนการสอนวทิยาการคำนวณ 
เมษายน 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

5 คณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมการสงเสริมและการ

จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
พฤษภาคม 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

6 สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

คำนวณ 
มถิุนายน 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

     8. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

              งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ รายการใชจ้่ายงบประมาณ หมายเหต ุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ/จัดทำโครงการ -     

2 นเิทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

โรงเรียนในสังกัด 

- ค่าเบ้ียเลีย้งคณะนเิทศฯ 

- ค่าใชจ้า่ยเดินทางไปราชการ 

18,000  

 

8,000 

 

 

 

10,000 

  

3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

- ค่าจัดทำโล่รางวัล 6 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

9,000    

 

9,000 

 

4 ผู้บริหารและครู ส่งผลงานนวัตกรรมการ

ส่งเสริมและการจัดการเรียนการสอนวทิยาการ

คำนวณ 

-     

5 คณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมการ

ส่งเสริมและการจัดการเรียนการสอนวทิยาการ

คำนวณ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 

3,000   

 

 

3,000 

  

6 สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้

วทิยาการคำนวณ 

-     

รวมทั้งสิ้น 30,000 8,000 13,000 9,000  
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9. การประเมินผล 

ดัชนวีัดความสำเร็จ วธีิการประเมินผล เครื่องมือ 

การนเิทศการจัดการเรียนการสอนวทิยาการ

คำนวณ 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้

วทิยาการคำนวณ 

แบบนเิทศชัน้เรียน 

แบบนเิทศ ตดิตาม การใชน้วัตกรรม 

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้

วทิยาการคำนวณ 

ประเมินผลงานนวัตกรรม แบบประเมินรางวัลผลงานการสร้าง

นวัตกรรม 

     10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      10.1 คุณภาพการศกึษาด้านวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

      10.2 ครูที่รับผดิชอบจัดการเรียนรูว้ิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วทิยาการ

คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีสูงขึน้ 

➢ โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก  เขียนได้ทุกคน” 

     1. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

    ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐) ซึ ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื ่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กำหนดให้มีการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียม

ประชากรสู่การเปลี่ยนแปลง  ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มี

เป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถ

แก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิหน้าที่  มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น

กลไกสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากจะมีการเรียนรู้

เนื ้อหาสาระความรู ้แล้ว ทักษะการเรียนรู ้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู ้ตลอดจนการดำเนินชีวิต  

โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ“การอ่านออกเขียนได้” นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น

ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆในการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ 

วจิารณ์และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จงึได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นใหค้วามสำคัญ  กับ

การอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อเป็น

การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงกำหนด

นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 1 - 6  มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
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 ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความจำเป็นที่

ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก

เขียนได้ ต่อยอดไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น ตามนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้

ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การอ่าน  การเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการดำเนินชีวิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  นำ

ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน

พืน้ฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนต่อไป 

       2. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 ให้มสีมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาไทยให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อ 

นวัตกรรมการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ผูเ้รียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการ

เรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน  ที่ประสบความสำเร็จ   

 3. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาวิธีการซ่อมเสริมหรอืมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา

การอ่านการเขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ให้เพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 5   

  4. เพื ่อให้ครูผู ้สอนภาษาไทยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนและส่งเสริมสมรรถนะ

ความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยตาม

โครงการรักษ์ภาษาไทย  

      3. เป้าหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    โรงเรียนในสังกัด จำนวน  37  โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ  รอ้ยละ 100   

4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

       1. นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – 6  ทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะการอ่านขั้นสูงทุกคน 

       2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อ 

นวัตกรรมการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผูเ้รียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการ

เรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน  ที่ประสบความสำเร็จ    

       3. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาวิธีการซ่อมเสริมหรือมีแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5   
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      4. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนและส่ งเสริม

สมรรถนะความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ

ภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  

      4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

       ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน  37  โรงเรียน  

      5. พื้นที่ดำเนินการ 

      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37  โรงเรียน  

      6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

               วันเริ่มตน้โครงการ 1  ตุลาคม  2564   วันสิน้สุดโครงการ 30  กันยายน  2565 

     7. แผนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาท่ี

ดำเนินการ 

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาคณุภาพการเรียนการ

สอนภาษาไทย ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนและการพัฒนาสมรรถนะการอา่นขั้น

สูง ดำเนินการดังนี ้

    1. วางแผนงานและดำเนินการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านการเขียนเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

    2. แจ้งให้สถานศกึษาพัฒนานักเรียนท่ี โดย

ใชก้ิจกรรม แนวทาง หรือนวัตกรรม ที่

สถานศกึษากำหนดขึน้ ตามบริบทและความ

เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกบัการบูรณา

การกับแนวคดิพหุวัฒนธรรม ความแตกต่าง

ระหว่าง บุคคล และพัฒนาการตามช่วงวัยของ

นักเรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนมสีว่นร่วมในการพัฒนาการอ่านการเขียน  

ของนักเรียน   

    3. ประกวดสื่อ/นวัตกรรมพัฒนา

ความสามารถในการอ่านการเขียนท่ีประสบ

ผลสำเร็จ โรงเรียนในสังกัดและมอบเกียรติ

บัตร 

ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน  37  โรงเรียน   

เข้าร่วมโครงการ  

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ตุลาคม 2564 

ถึง 

กันยายน 2565 
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กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาท่ี

ดำเนินการ 

      4. เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนา

ความสามารถในการอ่านการเขียนท่ีประสบ

ผลสำเร็จ โรงเรียนในสังกัด 

     5. นิเทศ กำกับ ตดิตาม และสนับสนุนการ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของสถานศกึษา

อย่างใกล้ชิด 

      6. จัดทำรายงานผลการพัฒนาการอ่าน

ออกเขยีนได้ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา   

 

กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมการแขง่ขันทักษะ

ภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  

1.  ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนนิงาน

จัดการแข่งขัน 

2.  ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขัน พรอ้มกับแจ้งเกณฑก์ารแข่งขัน 

3.  จดัการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อ

คัดเลอืกตัวแทนระดับเขตพื้นท่ี เพื่อส่งไปร่วม

แข่งขันระดับชาติ 10 กิจกรรม จำนวน  10  คน 

4.  ส่งรายช่ือผู้เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีไปยัง สพฐ. 

โรงเรียนทุกโรงเรียนใน

สังกัด จำนวน 37 โรงเรียน 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทุกกิจกรรม 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

  

 

 

 

8. งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิน้  จำนวน   50,500 บาท  (ห้าหมื่นหา้ร้อยบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมรายละเอียด

การใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กจิกรรม งบประมาณ 
รายการใช้จา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการ

พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง จำนวน 37 

โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คนดำเนินการดังนี ้

1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 

ผู้เข้าร่วมการอบรมและคณะทำงาน จำนวน 80 คน  

2. ค่าวัสดุจัดทำรายงานผลการดำเนนิการ 

15,000   

 

 

 

 

12,000 

 

2,000 
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ที ่ กจิกรรม งบประมาณ 
รายการใช้จา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมการแขง่ขันทักษะ

ภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 

คณะกรรมการตัดสนิ จำนวน 30 คน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิ 20 คน  คนละ 

500  บาท (20x500) เป็นเงิน 

3. ค่าโล่รางวัล 10 โล่   

4. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

คณะทำงาน วันแข่งขันฯ  จำนวน 20 คน  

6. ค่าสถานท่ีจดักจิกรรมแข่งขนัฯ 

7. ค่าวัสดุและจัดทำรายงานผลการดำเนนิการ 

วันแข่งขันฯ 

35,500  

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

4,500 

 

 

10,000 

 

3,000 

 

4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น 50,500 10,000 35,500 5,000 

     9. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ทุกโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับ

การพัฒนาให้มีสมรรถนะการอ่านขัน้สูงทุกคน 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน สร้างสื ่อ นวัตกรรมการเรียนรู ้ ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ผู ้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการ

เขียนของนักเรียน  ที่ประสบความสำเร็จ    

3. รอ้ยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาวิธีการซ่อมเสริม

หรือมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการ

เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ให้เพิ่มขึ้นจาก

เดิม รอ้ยละ 5     

4. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทยมีแนวทางในการพฒันา

ทักษะของผู้เรียนและส่งเสริมสมรรถนะความสามารถนักเรียน

ที ่มีความสามารถในด้านภาษาไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรม

แข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  

-นเิทศ ตดิตาม และ

ประเมินผล  

-ประเมินความพงึพอใจ                          

-แบบนิเทศ ติดตาม และ

ประเมนิผล 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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     10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  ทุกโรงเรยีน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะการอ่านขั้นสูงทุกคน 

  2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้                 

ที ่ส่งเสริมการเรียนรู ้ผู ้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเผยแพร่สื ่อ/นวัตกรรมการเรียนรู ้ในการ

พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน  ที่ประสบความสำเร็จ    

  3. ครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาวิธีการซ่อมเสริมหรือมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการ

อ่านการเขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ให้เพิ่มขึน้จากเดิม ร้อยละ 5     

  4. ครูผ ู ้สอนภาษาไทยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู ้ เร ียนและส่งเสร ิมสมรรถนะ

ความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยตาม

โครงการรักษ์ภาษาไทย  

 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ 21 

          (2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

          (3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ส่งเสริม

พัฒนาการศกึษาใหส้อดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศกึษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี

คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสำคัญเพื่อจัดการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก คนไทยมีการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ มีนสิัยใฝ่เรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 
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ประเด็นย่อย เปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

                เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

เป้าหมาย คนไทยได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น

ของศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวชี้วัด - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศกึษา 

ประเด็นหลัก ปฏิรูปกลไกและระบบการผลติคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาวิชาชีพครู 

                     การพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในสถานศกึษา 

เป้าหมาย - ครู บุคลากรทางการศกึษา มกีารพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ ดว้ยระบบ และวิธีการที่หลากหลาย 

- ผูบ้ริหารสถานศกึษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูค้วามเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และ

จัดหรอืสนับสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับ

การปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูท้ี่มโีอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรอืสรรหาเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ผูท้ี่ไม่ผ่านการประเมิน 

ตัวชีว้ัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 

Forum  

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

กลยุทธ์ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขดี 

ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 

รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

นโยบายเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวชี้วัด ระบบบริหารงานบุคคล ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา มีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับการศกึษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 

ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การดำรงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 

ส่วนที่  2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ             

➢ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ  

     ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์

     1. หลักการและเหตุผล 

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจทิัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. 

เสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการให้มีการนำร่าง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพกำลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาประเทศ

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการนำทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย การ

เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็น

รูปธรรมด้วย ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีครูผู้สอนในสังกัดจำนวนมาก 

และล้วน แต่ทำงานไปในทิศทางเดียวกันคือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน

อนาคต ซึ่งจะกลายเป็นพลเมืองที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ ดังนั้นการส่งเสริม 

สนับสนุน และ ผลักดันให้ครูผู้สอนมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพื่อใช้

เป็นตัวช่วยสำคัญ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น

อย่างยิ่ง และเพื่อให้การพัฒนาครูผู้สอนเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพ ตาม

มาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) แก่ผู้เรียนต่อไป สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพื่อให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล จึงวางแผนการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการดังกล่าว โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนครูและผู้เ รียนให้บรรลุตัวชี้วัด และ

พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

     2. วัตถุประสงค์โครงการ  

2.1 เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้และทักษะในด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาผูเ้รียนได้  

2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะขยายผลให้เกิดความสำเร็จในการ

พัฒนาสมรรถนะดา้นดิจิทัล สู่ผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

     3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      - ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

สามารถใช้สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการ

ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทุกกลุ่มสาระ สามารถจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาผูเ้รียนได้  

      - ครูและบุคลาการทางการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ใน 

โรงเรียนแกนนำ ได้รับการนเิทศ ติดตาม การใชน้วัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

และพัฒนาผู้เรยีน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      - ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

สามารถใช้สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการ

ใช้ดจิทิัล (Digital Literacy) ใช้ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนา

ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานด้านความรู ้และทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL 

LITERACY) 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564   ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

๗. แผนการดำเนินการ 

ที ่ กจิกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ  

 

 ธันวาคม  2564 ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

2 จัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลายและพัฒนาผู้เรียนได ้

 

มกราคม- 

กุมภาพันธ์ 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

 

3 ส่งประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายและพัฒนาผู้เรียน  

 

มนีาคม 2565  ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

 

4 ครูและบุคลาการทางการศกึษา ท่ีผลงานได้รับรางวัล   

รับการนิเทศ ติดตาม การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบท่ีหลากหลายและพัฒนาผู้เรียน 

 พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 2565 

ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

 

5 สรุปรายงานใช้สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

มาตรฐานอาชพี ด้านทักษะ ความเขา้ใจ และการใชด้ิจิทัล (Digital 

Literacy) 

กันยายน 2565 ศน.อมรรัตน์ 

ศน.จิราวรรณ 

 

๘. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  

 งบประมาณทั้งสิน้  จำนวน 25,500  บาท (สองหมื่นหา้พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

    รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายการค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ  -     

2 จัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ

พัฒนาผู้เรียน 

  

 

 

 

 

 

  

3 ประกวดผลงานนวัตกรรมการจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย

และพัฒนาผู้เรียนจัดทำโล่รางวลัชนะเลิศ 

- จัดทำโล่รางวัล จำนวน 5 รางวัล   

7,500    

 

 

7,500 

 

4 ประชุมคัดเลอืกผลงานนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

3,000   
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ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายการค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหาร

กลางวัน 

3,000 

5 ครูและบุคลาการทางการศกึษา ท่ีผลงาน

ได้รับรางวัล  รับการนิเทศ ติดตาม การ

ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาผู้เรียน 

- ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

15,000   

 

 

15,000 

  

6 สรุปรายงานใช้สมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ตามมาตรฐานอาชพี ด้าน

ทักษะ ความเขา้ใจ และการใชด้จิิทัล 

(Digital Literacy) 

-     

รวมทั้งสิ้น 25,500  18,000 7,500  

9. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอื 

จัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและพัฒนา

ผู้เรียน 

ประเมินผลงานการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินผลงานการสร้าง

นวัตกรรม 

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน

การสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและพัฒนา

ผู้เรียนจัดทำโล่รางวัลชนะเลิศ   

ประเมินผลงานการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินรางวัลผลงานการ

สร้างนวัตกรรม 

การนเิทศ ตดิตาม การใชน้วัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย

และพัฒนาผู้เรียน 

การนิเทศ ติดตาม การใช้นวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายและพัฒนาผู้เรียน 

แบบนเิทศชัน้เรียน 

แบบนเิทศ ตดิตาม การใช้

นวัตกรรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

สามารถใช้สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการ

ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

พัฒนาผู้เรยีนได้  

10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลายและมีความพร้อมที่จะขยายผลให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล  สู่ผู้เรียน

ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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➢ โครงการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อบริหารจัดการ 

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

           1. หลักการและเหตุผล 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technologyมาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ  นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

ด้านต่างๆ  ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นมา

วิเคราะห์ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การดำเนินการจัดทำข้อมูล เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ วางแผนพัฒนาการศึกษา 

เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหารย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนา

การศึกษาขององค์กรจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศที่ดีเป็น

ประการสำคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะนำมาใช้ จึงจำเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และทันต่อเวลา 

ในแต่ละปีกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอ จึงทำให้กลุ่มนโยบายและแผน ของแต่ละสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา โดยผู้รับผดิชอบระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 10 

มิถุนายน , 10 พฤศจกิายน และสิน้ปีการศกึษา ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ

มัธยมศึกษา (SESA) ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องได้รับการอบรมเพื่อทำ

ความเข้าใจกับระบบใหม่ทุกปี ประกอบกับครูและบุคลากรที่รับผดิชอบงานในสถานศกึษามีการปรับเปลี่ยน

หรือย้ายงาน จึงต้องเรียนรู้และฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบข้อมูล

กลุ่มนโยบายและแผน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทาง

การศกึษาเพื่อการบริหารจัดการขึ้น  

       2. วัตถุประสงค ์

               1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตามห้วง

เวลาที่กำหนด 

               2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

               3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               4. เพื่อรายงานผลข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ประกอบการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใชจ้่ายรายหัว ค่าปัจจัยพืน้ฐาน และอื่นๆ 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 73 

 

      3. เป้าหมาย 

     3.1  เชิงปริมาณ 

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 37 โรงเรียน 

2. อบรมเชงิปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรในสังกัดและคณะทำงาน  

       2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC การใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card และ

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผูเ้รียนเพื่อเขา้รับบริการการศกึษาสำหรับผูไ้ม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

      2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

      2.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศกึษา (SESA) จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม

ทั้งสิน้ 180 คน  

             3.2 เชงิคุณภาพ 

1. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลไดถู้กต้องตามหว้งเวลาที่กำหนด 

2. โรงเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  และสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มีขอ้มูลในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง 

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

      4. กลุ่มเป้าหมาย 

      บุคลากรผูร้ับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียน  งานข้อมูลสิ่งก่อสร้างและงานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

      5. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ที ่ กจิกรรมหลัก ระยะเวลา พื้นที่ดำเนนิการ 

1 อบรมเชงิปฏิบัตกิารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 

การใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card และระบบกำหนดรหัสประจำตัว

ผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎร 

เดอืน 

พฤษภาคม 

ห้องประชุม 

ราชสทิธิเวที 

สพม.42 

2 อบรมเชงิปฏิบัตกิารระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ

มัธยมศกึษา (SESA)  และระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

เดอืน 

พฤษภาคม 

ห้องประชุม 

ราชสทิธิเวที 

สพม.42 

3 ปฏบัิตกิารบันทึกข้อมูลระดับโรงเรียน ท้ัง

ปีงบประมาณ 

โรงเรียน 

ในสังกัด 

4 รายงานขอ้มูลสารสนเทศประจำปกีารศึกษา 2565 เดอืน 

มถิุนายน 

กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

      6. งบประมาณ 

     งบประมาณรวมทั้งสิน้  จำนวน  66,900 บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี 

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กจิกรรม / รายละเอยีดการใช้งบประมาณ คน/

หน่วย 

วัน/หน่วย หน่วยละ งบประมาณ  

(บาท) 

กจิกรรมที่ 1 อบรมเชงิปฏบัิตกิารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC การใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card และ

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศกึษาสำหรับผู้ไม่มหีลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

1.1 ค่าจ้างถา่ยเอกสารและเข้าเล่ม  จำนวน 75 เล่มๆ ละ 50 บาท 75 คน 1 เล่ม 35 บาท 3,750 

 

1.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมปฏบัิตกิารและคณะทำงาน  

จำนวน 1 วันๆละ 90 คนๆละ 100 บาท 

90 คน 1 วัน 100 บาท 9,000 

1.3 อาหารว่างและเคร่ืองดื่มผู้เข้าร่วมอบรมปฏบัิตกิารและ

คณะทำงาน จำนวน 90 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 

90 คน 2 มือ้ 35 บาท 6,300 

1.4 ค่าตอบแทนวทิยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏบัิต ิจำนวน 4 คนๆละ 1 

วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

4 คน 1 วัน 3,600 

บาท 

14,400 

กจิกรรมที ่2 อบรมเชงิปฏบัิตกิารระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศกึษา (SESA) 

และระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

1.1 ค่าจ้างถา่ยเอกสาร  จำนวน 75 ชุด  

ชุดละ 50 บาท 

75 คน 1 ชุด 50 บาท 3,750 

 

1.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมปฏบัิตกิารและคณะทำงาน  

จำนวน 1 วันๆละ 90 คนๆละ 100 บาท 

90 คน 1 วัน 100 บาท 9,000 

1.3 อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ผู้เขา้ร่วมอบรมปฏบัิตกิารและ

คณะทำงาน จำนวน 90 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 

90 คน 2 มือ้ 35 บาท 6,300 

1.4 ค่าตอบแทนวทิยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏบัิต ิจำนวน 4 คนๆละ 1 

วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 

3 คน 1 วัน 3,600 

บาท 

14,400 

กจิกรรมที่ 4 ปฏบัิตกิารบันทึกข้อมูลระดับโรงเรียน - - - - 

กจิกรรมที่ 5 รายงานขอ้มูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2565 - - - - 

รวมงบประมาณ    66,900   
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7. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 

ดำเนนิการจัดเก็บขอ้มูลได้ถูกตอ้ง 

ตามหว้งเวลาท่ีกำหนด 

การยืนยันข้อมูลครบถ้วน 

ตามกำหนดเวลาในระบบ 

 - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล DMC การใชเ้ครื่อง

อ่านบัตร Smart Card และระบบ

กำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อ

เข้ารับบริการการศกึษาสำหรับผู้

ไม่มหีลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

 - ระบบจัดเก็บข้อมูล

สิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

 - ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

คุณภาพมัธยมศกึษา (SESA) 

 - ระบบจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล DMC การ

ใชเ้ครื่องอ่านบัตร Smart Card 

และระบบกำหนดรหัส

ประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับ

บริการการศกึษาสำหรับผู้ไม่มี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

 - ระบบจัดเก็บข้อมูล

สิ่งก่อสร้าง B-OBEC 

 - ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านคุณภาพมัธยมศกึษา 

(SESA) 

2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด  

มขี้อมูลขอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา 

3 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีขอ้มูล

ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครบถ้วน ถูกต้อง นำไปใชป้ระโยชน์ได้ 

     8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. โรงเรียนและนักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใชจ้่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐาน และอื่นๆ 

   2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงและ

ครอบคลุม มคีุณภาพ มคีวามละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง  ตรงตามความตอ้งการ ทันสมัย และทันต่อเวลา 

นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    ข้าราชการอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2565 

        1.  หลักการและเหตุผล 

 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา และ

การจัดการศึกษา  ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ  

ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มี

คุณภาพ  มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์ เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปี พ.ศ. 2565  ขึน้ เพื่อผูท้ี่รับราชการมานานมีความภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป เพื่อ

เป็นการแสดงมุทิตาจติแก่ข้าราชการดังกล่าว ประจำปี พ.ศ. 2565   
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        2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู และลกูบุคลากรทางการศกึษา ประจำป ีพ.ศ.2565 

 2. เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจติ และมอบประกาศเกียรติบัตร แก่ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 

 3. เพื่อกระตุน้ใหข้้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอยา่งในการ

ปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะ 

        3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชงิปริมาณ   

       - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา จำนวน 120 คน 

 3.2 เชงิคุณภาพ 

   - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้รับการ

ยกย่องเชดิชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  มคีวามภาคภูมใิจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและ

บุคคลทั่วไป 

       4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม/การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะทำงาน มถิุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และคณะทำงาน 

2 เก็บรวบรวมขอ้มูล จัดทำทะเบียน เอกสาร และวีดทัีศน์ 

ผู้เกษยีณอายุราชการ  

มถิุนายน - กรกฎาคม 

2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และคณะทำงาน 

3 จัดเตรียมเกียรตบัิตร และจัดหาของท่ีระลึก มอบแก่ 

ข้าราชการครูฯ และลกูจ้างประจำท่ีเกษยีณอายุราชการ  

สิงหาคม 2565 คณะทำงาน 

5. เชญิผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  

ผู้เกษยีณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรตร่ิวมงาน 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และคณะทำงาน 

6. ดำเนนิการจัดงานแสดงมุทิตาจติ ประจำป ี2564 กันยายน 2565 คณะทำงาน 

7. สรุปรายงานผลโครงการ กันยายน 2565 คณะทำงาน 

5.  งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิน้   จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมรายละเอียด

การใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายการค่าใชจ้า่ย 

หมายเหต ุ
ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ

1. ค่าประชุมคณะกรรมการ  4,000 4,000     

2. ค่ากรอบเกียรตบัิตร  15,000  15,000   
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3. ค่าของท่ีระลึกใหผู้้เกษยีณ  30,000  30,000   

4. ค่าจัดทำเอกสาร  10,000   10,000  

5. ค่าห้องประชุมและค่าตกแต่งสถานท่ี 8,000   8,000  

6. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 10,000  10,000   

7. ค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมการแสดง 

ของนักเรียน 

8,000 
 

8,000 
  

8. ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด 15,000  8,000 7,000  

 รวมทั้งสิ้น 100,000 4,000 71,000 25,000  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกคน  มีความภาคภูมใิจ 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี พ.ศ. 2565 

          1. หลักการและเหตุผล 

              การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ขา้ราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจาย

อำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระใน

การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ผู ้ปฏิบัติงานได้ร ับการพัฒนา มีความรู ้ 

ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของผูเ้รียนต่อไป 

        2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความตอ้งการของหน่วยงานในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

               2.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

               2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน

ระเบียบ วนิัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตาฐานแห่งวิชาชีพ 

               2.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผู้เรยีนเป็นสำคัญ    
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          3. เป้าหมาย 

  3.1 เชงิปริมาณ 

                         - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 100 ราย 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

       - ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ ้น มีขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน  

         4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ สถานท่ีดำเนนิการ 

1 จัดประชุมเชงิปฏบัิตกิารให้ความรู้และส่งเสริมวทิยฐานะ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

ธันวาคม 2564 

ถึง กันยายน 2565 

สพม.นครสวรรค์ 

      5. งบประมาณ 

      งบประมาณรวมทั้งสิน้  61,200 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
รายการค่าใชจ้า่ย 

หมายเหต ุ
ตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ

1. ค่าใชจ้่ายการประชุมสัมมนา 50,000  50,000    

2. ค่าตอบแทนวทิยากร 4,000 4,000    

3. ค่าวัสดุการประชุม 7,200   7,200  

 รวมทั้งสิ้น 61,200 4,000 50,000 7,200  

     6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด วธีิการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1 ข้าราชการครู และบุคลากร มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในระเบียบ กฎหมายมากขึ้น 

วัดความรู้ ความเข้าใจ  

จากผู้อบรม 

แบบทดสอบ 

2 ความคิดเห็นของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ระดมสมองและฝึกปฏบัิต ิ แบบสอบถาม 

3 ข้าราชการครู และบุคลากร วางแผนจัดทำข้อมูล

ตาม ว 21 ได้สำเร็จ และมีคุณภาพ 

จำนวนความสำเร็จเชิง

ปริมาณ 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

     7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            1. ข้าราชการครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย มีความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และเสร็จทันเวลาที่กำหนด 

            2. ครูได้เลื่อนวทิยฐานะสูงขึ้น มีความภาคภูมใิจ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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➢ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “วันครู” ประจำปี พ.ศ.2565 

        1. หลักการและเหตุผล 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น 

“วันครู” โดยถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็น

วันครู เป็นผู้มบีทบาทสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวติของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องเติบโน

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ครู คือผู้สร้างคนดี มีความรู้ความสามารถใน

สังคม ผูเ้ป็นครูจำเป็นต้องมีทั้งความรูแ้ละความสามารถ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะ มีความอดทน และ

ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดทีั้งต่อศษิย์และประชาชนทั่วไป 

   เพื ่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติครู และเพื ่อธำรงไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของชาติ เป็นขวัญกำลังใจ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง   ผู้

ประกอบวิชาชีพครูในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ตลอดจนความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

จงึได้จัดทำโครงการ ยกย่องเชดิชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา วันครู ประจำปี 2565 

       2. วัตถุประสงค ์

             1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีอันองีามของชาติ 

             2. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

             3. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู 

     3. เป้าหมาย 

             3.1 เชิงปริมาณ 

                     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

             3.2 เชงิคุณภาพ     

                     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และธำรงไว้

ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม 

                    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดี

เป็นที่ประจักษ์ 

      4. กลุ่มเป้าหมาย 

     ผูบ้ริหารสถานศกึษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด  จำนวน 1,600 คน 

      5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ     

                1 ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 80 

 

      6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ช่วงเวลาที่จะ

ดำเนินการ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษามผีลงานเชงิประจักษ์ได้รับการ

ยกย่องเชดิชูเกียรติ 

ร้อยละ 100 ต.ค.64  

2.ประชุมวางแผนการจัดงาน   ธ.ค.64 

3. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน   ธ.ค.64 

4. จัดทำกำหนดการ,จัดทำเอกสาร

ประสานงาน,ดำเนนิการจัดงาน 

  ธ.ค.64 –มค.65 

5. สรุปผลแบบสอบถามความ   

พงึพอใจการจัดงาน 

  ม.ค.65 

6. สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน 

   ตามโครงการ 

  ม.ค.65 

    7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 

       งบประมาณทั้งสิน้   67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหา้ร้อยบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ที ่ กจิกรรม/รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม(1,600 คนx30 บาทx1มื้อ) 48,000  48,000  

2 ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับเวที ซุม้บันทึกภาพ ป้ายงาน 5,000   5,000 

3 ค่าจ้างบันทึกภาพและวิดโิอ 2,000   2,000 

4 ค่าจ้างจัดทำสูจิบัตรแผ่นพับ  (1,600 แผ่น x 5 บาท) 8,000   8,000 

5 ค่ากรอบเกียรตบัิตร 3,000   3,000 

6 ค่าของท่ีระลึกประธานในพธีิ 1,500   1,500 

                     รวมทั้งสิ้น 67,500  48,000 19,500 

    8. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

เชงิปริมาณ 

   1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 เขา้ร่วมงาน 

เชงิคุณภาพ 

   1.ผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศกึษามี

ความพงึพอใจในการดำเนินงาน รอ้ยละ 80 

    2.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีผลงาน 

เชงิประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิรอ้ยละ 80 

 

-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

 

-สอบถามความพึงพอใจ 

 

- ประกวดผลงาน/รางวัล 

   ประเภทต่าง ๆ 

 

-บัญชลีงช่ือผู้เข้างาน 

 

-สรุปผลความพงึพอใจ 

 

- ประกาศผลการประกวดฯ 

- โล่/เกียรตบัิตร 
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     9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และร่วมธำรงไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันอีงามของชาติ 

           2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชงิประจักษ์ได้รับการประกาศเกียรตคิุณและ

ยกย่องเชดิชูเกียรติ  

           3. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้าง

ความรักความสามัคคีอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 4 : ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

(1) เป้าหมาย - สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

(2) ประเด็น  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศกึษา โดยเฉพาะ 

สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส 

          (3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ส่งเสริมพัฒนา

การศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยดำเนินการผ่านโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ

อย่างเร่งด่วน 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นหลัก คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสามารถของพหุ

ปัญญาดีขึ้น 

ประเด็นย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญามนุษย์ที่หลากหลาย 
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                เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนา และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วัด ความสามารถในการแช่งขันของประเทศไทย ในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศกึษา 

ประเด็นหลัก การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

ประเด็นย่อย - การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

- การจัดการศกึษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มคีวามสามารถพิเศษ และบุคคลที่ 

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

  - การยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในพืน้ที่ห่างไกล หรือในสถานศกึษาที่ต้อง 

มกีารยกระดับคุณภาอย่างเร่งด่วน                     

เป้าหมาย – บุคคลพิการ บุคคลที่มคีวามสามารถพิเศษ และบุคคลที่มคีวามตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ  

ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข และมีศักดิ์ศรี 

            -  โรงเรียนขนาดเล็กในพืน้ที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการยกระดับ 

คุณภาพของการจัดการศกึษาอย่างเร่งด่วนได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ตัวชีว้ัด การศกึษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ ตาม

แผนการศกึษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถแข่งขันได้ 

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

กลยุทธ์ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มภีูมคิุ้มกันและมีขดี 

ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 

รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

นโยบายเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เพิ่มโอกาสใหค้นทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด ผูเ้รียนทุกคนเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทกุระดับและประเภทการศกึษา 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับการศกึษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 

ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การดำรงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 

 

ส่วนที่  2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ             

➢  โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        1. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

          กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards based Curriculum) กล่าวคือ 

เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมาตรฐานการ

เรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรยีนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวด้วยการดำเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน(Standards-based Instruction) 

การวัดและประเมินผลที ่สะท้อนมาตรฐาน (Standards-based Assessment) เพื ่อให้กระบวนการนำ

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ   

  การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐ

ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจกการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผดิชอบนับตั้งแต่สถานศกึษา ตันสังกัด หน่วยงานระดับชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 

ระดับ ได้แก่ระดับชั ้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมี

เจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการ

แรก คอื การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรอืปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้

ของผู้เรยีนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจงึเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด การเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการ

ประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้

วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย สิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะคำแนะนำที่เชื่อมโยความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไข

ความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู ้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้  

จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ

เรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส

ผูเ้รียนแสดงความความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ

ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู ้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง

จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน

พืน้ฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ   

  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที 

อันเป็นโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้รู ้เป็นกระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่

จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้อง

จัดทำระเบียบด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-

2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง

สังคมแห่งการเรยีนรู้  จงึจัดทำโครงการนีข้ึน้เพื่อให้ครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

ในการวัดและประเมินผล นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความ

ต้องการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนต่อไป  



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 85 

 

      2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้

สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ให้แก่ครูผูส้อน 

  2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  3. เพื่อกำกับ ตดิตาม โรงเรียนใหม้ีการแก้ปัญหาและลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส 

  4. เพื่อให้ครูผู้สอนมนีวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส   

  5. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

  6. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษาเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผน ยกระดับคุณภาพ

การศกึษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

      3. เป้าหมายโครงการ (Output) 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน  37  โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ  รอ้ยละ 100   

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

       1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของ

สถานศึกษาสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 

     3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมจีำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส ลดลง ร้อยละ 85 

     4.   ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียน 0, ร และ มส   

     5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

     6. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการ

ดำเนนิงานด้านการวัดและประเมินผลมาใช้ในการวางแผน ยกระดับคุณภาพการศกึษา และเผยแพร่ผลการ

ประเมินคุณภาพ 

     4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

     ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน  37  โรงเรียน  

    5. พื้นที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนมัธยมศกึษาในสังกัด จำนวน 37  โรงเรียน 
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    6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

            วันเริ่มตน้โครงการ 1  ตุลาคม  2564   วันสิ้นสุดโครงการ 30  กันยายน  2565 

    7. แผนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ช่วงเวลาที่จะดำเนนิการ 

1.ประชุมอบรมให้ความรู้ดา้นแนว

ทางการวัดและประเมินผลฯ และสรา้ง

ความตระหนักในการลด 0 ร มส เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

1)  แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทำงาน 

2)  ประชุมวางแผนและจัดทำเอกสาร

การดำเนนิงาน 

3)  ดำเนนิการประชุม 

4) นเิทศ ตดิตาม การนำแนวทางการ

วัดและประเมินผลไปใช้ในสถานศกึษา 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 

จำนวน  37  โรงเรียน เข้าร่วม

โครงการ  

2.ครูผู้สอนมคีวามรู้ความเข้าใจ

ด้านแนวทางการวัดและ

ประเมินผลฯ และมีความ

ตระหนักในการลด 0 ร มส เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ตุลาคม 2564 

ถึง 

มนีาคม 2565 

2.การประกวดนวัตกรรมการแก้ปัญหา

เพื่อลดจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

0, ร และ มส   

1)  แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

2)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง

แผนการดำเนนิงาน 

3)  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งผลงาน

ประกวดนวัตกรรม 

4. คณะกรรมการตัดสนิการประกวด

นวัตกรรม 

5. มอบเกียรตบัิตรแก่ผู้ได้รับรางวัล 

1. โรงเรียนมนีวัตกรรมการ

แก้ปัญหาเพ่ือลดจำนวน

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร 

และ มส 

2. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการ

เรียน 0, ร และ มส ลดลง  

3. โรงเรียนมกีารเผยแพร่

นวัตกรรมและสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ 

4. โรงเรียนนำผลการวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ

ประเมินผลการดำเนนิงานดา้น

การวัดและประเมินผลมาใชใ้น

การวางแผน ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และเผยแพร่ผลการ

ประเมินคุณภาพ 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2565 

ถึง 

30  กันยายน 2565 
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    8. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 

  งบประมาณทั้งสิน้  จำนวน  23,750  บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมี

กิจกรรมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ที ่ กจิกรรม งบประมาณ 
รายการคา่ใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อบรมเชงิปฏิบัตกิารดา้นแนวทางการวัดและ

ประเมินผลฯ และสรา้งความตระหนักในการลด 0 ร 

มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนละ 1 คน  

จำนวน  37  โรงเรียน  จำนวน 1 วัน 

   1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการอบรมและ

คณะทำงาน  จำนวน 45 คน  จำนวน 1  มื้อ  มื้อละ 

90  บาท (  45x90 ) 

  2. อาหารว่างและเคร่ืองดื่มผู้เข้าร่วมการอบรมและ

คณะทำงาน 2  มือ้ จำนวน 45 คน มือ้ละ 30 บาท 

(2x45x30) 

  3. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำคูม่อืประกอบ  การ

อบรม จำนวน 40 เล่ม 

  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานกิจกรรม จำนวน  5  เล่ม  เป็นเงิน 

13,750   

 

 

 

 

4,050 

 

 

2,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

 

3,000 

2 การประกวดนวัตกรรมการแก้ปัญหาเพ่ือลดจำนวน

นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร และ มส  และยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด 

จำนวน 37 โรงเรียน รายบุคคลและระดับโรงเรียน 

  1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ  จำนวน 10 

คน จำนวน 1  มือ้ มื้อละ 90 บาท (10x90 ) 

  2. อาหารว่างและเคร่ืองดื่มคณะกรรมการ     2  

มื้อ จำนวน10 คน มือ้ละ 30 บาท (2x10x30) 

  3. วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นการดำเนนิการ 

- โล่รางวัลวธีิปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ จำนวน 3 รางวัล 

- กรอบเกียรตบัิตรมอบโรงเรียน จำนวน 10 อัน 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงาน จำนวน 5 เล่ม เป็นเงิน 

10,000   

 

 

 

 

900 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

2,000 

2,000 

รวมทั้งสิ้น 23,750  8,250 15,500 
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      9. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษาสอดคล้องและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนดของ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 3 

3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

0, ร และ มส ลดลง  

4) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อลด

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร และ มส   

5) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรมและสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

6) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและ

ประเมินผลมาใช้ในการวางแผน ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

นเิทศ ตดิตาม และ

ประเมินผล  

ประเมินความพงึพอใจ                          

แบบนเิทศ ตดิตาม และ

ประเมินผล 

แบบประเมิน                       

ความพงึพอใจ 

 

       10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้

สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551   

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึน้ 

  3. โรงเรยีนมีนักเรียนที่มผีลการเรียน 0, ร และ มส ลดลง 

  4. ครูผู้สอนมนีวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส   

  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการเผยแพร่นวัตกรรมและมีชุมชน

แห่งการเรียนรูร้ะหว่างโรงเรียนในสังกัด 

  6. โรงเรียนนำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการ

วัดและประเมินผลมาใช้ในการวางแผน ยกระดับคุณภาพการศกึษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
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➢ โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 

     1. หลักการและเหตุผล 

    ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าไปใน 

อนาคต ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับ การพัฒนาประเทศในทุกมิติ

ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนใน

ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 แผน

ย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กล่าวถึงการปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในหลักสูตร 

และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชน มีการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในเรื ่องการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  (แผนการปฏิร ูปประเทศ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.1 ประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 5) 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 – 2561 โดย

มุ ่งให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้าน

ความสามารถและทักษะที่เด็กและเยาวชน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบ

ด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดำรงชีวิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ในเรื่องของ เพศศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การป้องกัน และการ

หลีกเลี่ยง รวมถึงความปลอดภัยของเด็ก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติในทุกช่วงวัย  

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

เพศวิถีศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การ

ทำงานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคม

และวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ และดำรงความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบ ดังนั้น

เพศวิถีศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี

บทบาทที่สำคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ ปลอดภัย และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ใน
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โลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ 

คุณค่าทางจริยธรรม และทัศนคตทิี่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ 

และการเจรญิพันธุ์ อย่างสุขุม สร้างเสริมสุขภาวะ และเคารพซึ่งกันและกัน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามและ

ประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด จงึจัดใหม้ีโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้เพศศึกษา และทักษะชีวิต และการจัด

กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศกึษา โดยการอบรมให้กับครู เพื่อเพิ่ม

ความรู ้ความสามารถถ่ายทอดความรู ้ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นเพศวิถีศกึษาและทักษะชีวติ ให้กับนักเรียน 

     2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริม พัฒนางานด้านการจัดการเรยีนรู้เพศวิถีศกึษา และทักษะชีวติ และการจัด

กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

2. เพื่อนเิทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและทักษะชีวติ ของ

ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

3. เพื่อดำเนนิงานตรวจและประเมินแผนการจัดการเรยีนรูเ้พศวิถีศึกษา และทักษะชีวติของ

ครูผูส้อนเพศวิถีศกึษาและทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ 

 4. เพื่อรายงานผล การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการจัด

กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

    3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

       3.1.1 ครูผูส้อนเพศวิถีศกึษาและทักษะชีวติ และการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37 โรงเรยีน ได้รับการ

ส่งเสริมศักยภาพ และเสรมิสร้างสมรรถนะใหม้ีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศ

วิถีศกึษาและทักษะชีวติ  

        3.1.2 รอ้ยละ 80 ของครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหลักสูตรการสอนเพศวิถี

ศกึษาผ่านระบบ E-learning ของ สพฐ. ผ่านการอบรม และได้รับเกียรตบิัตรเมื่อจบหลักสูตร 

        3.1.3 รอ้ยละ 80 ของสถานศกึษาในสังกัดที่มกีารจัดการเรยีนการสอนเพศวิถีศกึษาทักษะ

ชีวติและการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะจำนวน 37 โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 91 

 

นครสวรรค์ ได้รับการนเิทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี

ศกึษาและทักษะชีวติ 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  3.2.1 ครูผูส้อนเพศวิถีศกึษาและทักษะชีวติ และการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถจัดการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดา้นสุขภาพของนักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนได้มกีารรอบรู้เรื่องเพศศกึษา 

                  3.2.2 ครูที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ ในหลักสูตรการสอนเพศวิถีศกึษาผ่านระบบ        

E-learning ของ สพฐ. ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติบัตรเมื่อจบหลักสูตร 

        3.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มฐีานข้อมูลครูที่ผ่านการอบรม

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา ในหลักสูตรการสอนเพศวิถีศกึษาผ่านระบบ E-learning ของสพฐ. 

สามารถรายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.ได้อย่างถูกต้อง 

     4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

   ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษาหรอืครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่สอนเพศ

วิถีศกึษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

 5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

 5.2 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 วันเริ่มตน้โครงการ 1 ตุลาคม 2564   วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2565  

7. แผนการดำเนินการ 

กจิกรรม 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจและประเมนิ

แผนการสอนของครูท่ี

ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมพัฒนา

ครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาแบบ

ออนไลน์ 

รอ้ยละของครูท่ีผ่านการอบรมหลังจากลงทะเบียน

เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

รอ้ยละ 80 ตลอดปี 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ กำกับ 

ติดตามและประเมินผลและ

พัฒนาครูผู้สอนการจัดการ

เรยีนรูเ้พศวถิีศึกษาและทักษะ

ชีวิต 

รอ้ยละของสถานศึกษา มกีารจัดกระบวนการ

เรยีนรูเ้พศวถิีศึกษาและทักษะชีวิต อย่างเหมาะสม 

 

รอ้ยละ 100 ธันวาคม - มถิุนายน 
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กจิกรรม 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3 การดูแลฐานข้อมูล

ครูท่ีลงทะเบียนผ่านโปรแกรม

พัฒนาครเูพศวถิีศึกษาแบบ

ออนไลน์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์มฐีานข้อมูลครูท่ีลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 

รอ้ยละ 100 ตลอดปี 

กิจกรรมท่ี 4 กระตุน้ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้โรงเรยีนใน

สังกัด ท่ีสนใจสมัครเข้ารับการ

คัดเลอืกโรงเรยีนดเีด่น และ

ครูผู้สอนดเีด่น ด้านการส่งเสริม

การจัดการเรยีนรูเ้พศวถิีศึกษา

และทักษะชีวิต 

-รอ้ยละของสถานศึกษา และครูสมัครเข้ารับการ

คัดเลอืกโรงเรยีนดเีด่น และครูผู้สอนดเีด่น ดา้น

การส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต 

-รอ้ยละของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

มกีารเผยแพร่ผลงาน การจัดการเรยีนรูเ้พศวถิี

ศึกษาและทักษะชีวิต 

รอ้ยละ 10 มกราคม - กรกฎาคม 

กิจกรรมท่ี 5 จัดอบรมพัฒนา

ครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาและทักษะ

ชีวิต ในการจัดทำแผนการ

เรยีนรูเ้ฉพาะบุคคลท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับวัยรุ่นท่ี

ต้ังครรภ์ท่ีประสบปัญหาการ

ต้ังครรภ์ในวัยเรยีน 

รอ้ยละของครูครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาและทักษะชีวิต 

มคีวามรู้ในการจัดทำแผนการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล

ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ท่ี

ประสบปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

 

รอ้ยละ 80 กุมภาพันธ์ - มถิุนายน 

กิจกรรมท่ี 6 สรุปรายงานลการ

ดำเนินโครงการ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์ 

มกีารรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรยีนรู้

เพศวถิีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานคณะกรรม การ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประจำปีงบประมาณ 2565  

เอกสารรายงาน  

จำนวน 5 เล่ม 

กันยายน 

    8. งบประมาณ 

    งบประมาณรวมทั้งสิน้  จำนวน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) )  โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ที ่   กจิกรรม/รายการ   งบประมาณ 
รายการคา่ใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูท่ีลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรมพัฒนาครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาแบบออนไลน์ 

- - - - 

2 นเิทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลและพัฒนาครผูู้สอน

การจัดการเรียนรู้เพศวถิีศึกษาและทักษะชวีติ 

     - ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

     - ค่านำ้มันเชื้อเพลง/ค่าชดเชยนำ้มันเชื้อเพลงิ  

     - ค่าเบ้ียเลีย้ง 

8,500 

 

 

 

 

 

- 

- 

3,000 

 

 

- 

3,500 

- 

 

 

2,000 

- 

- 
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ที ่   กจิกรรม/รายการ   งบประมาณ 
รายการคา่ใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 การดูแลฐานข้อมูลครูท่ีลงทะเบียนผ่านโปรแกรมพัฒนา

ครูเพศวถิีศึกษาแบบออนไลน์ 

- - - - 

4 กระตุน้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ที่สนใจ

สมัครเข้ารับการคัดเลอืกโรงเรียนดเีด่น และครูผู้สอน

ดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวถิีศึกษาและ

ทักษะชีวิต 

     - โล่รางวัล /กรอบเกียรตบัิตร      

4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4,000 

5 จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาและทักษะชวีติ ใน

การจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ท่ีประสบปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยเรียน 

     - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ  จำนวน 10 คน 

จำนวน 1  มื้อ มือ้ละ 90 บาท (10x90) 

     - อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  2  มือ้ 

จำนวน 10 คน มื้อละ 30 บาท (2x10x30)      

1,500 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

900 

 

600 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

6 สรุปรายงานผลการดำเนนิโครงการ 

      - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำรูปเล่มรายงานผล

การดำเนนิงานและจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1,000 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 รวมวงเงนิ 15,000 3,000 5,000 7,000 

 

     9. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอืทีใ่ช ้

1. ครูผู้สอนเพศวถิีศึกษาและทักษะชวีติ และ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สุขภาวะของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37 โรงเรียน 

มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เพศวถิีศึกษาและทักษะ

ชวีติ  

2. รอ้ยละ 80 ของครูท่ีลงทะเบียนเข้ารับการ

อบรมออนไลน์ ในหลักสูตรการสอนเพศวถิี

ศกึษาผ่านระบบ E-learning ของ สพฐ. ผ่าน

การอบรม และได้รับเกียรตบัิตรเมื่อจบ

หลักสูตร 

1. สังเกตการสอนครูผู้สอนเพศวถิีศึกษา

และทักษะชวีติ ในช้ันเรียน 

2. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบ 

 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

ระบบ E-learning 

ของ สพฐ. 
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ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอืทีใ่ช ้

3. รอ้ยละ 80 ของสถานศกึษาในสังกัดท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนเพศวถิีศึกษาทักษะชวีติ

และการจัดกระบวน การเรียนรู้สุขภาวะ

จำนวน37 โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ได้รับการ

นเิทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนนิงานจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวถิีศึกษา

และทักษะชีวิต 

การนเิทศ 

 

แบบบันทึก 

การนเิทศ 

     10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1) ครูผูส้อนที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมการพัฒนาครูเพศวิถีศกึษาแบบออนไลน์ อย่างน้อยร้อย

ละ 80 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมคีุณภาพ มอีงค์ความรูแ้ละแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศกึษาแบบบูรณาการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตร 

 2)  สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37 

โรงเรียน  จัดกระบวนการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวติอย่างเหมาะสม 

➢ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

         1. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุก

ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2)  การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต มุ่งเนน้การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น 

วัยเรียนวัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็น

คนดี มีวินัย เรียนรู ้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนใหม้ีทักษะ   การเรียนรู ้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ

ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2560- 2579 

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให ้(3.1) ผู้เรียนมีทักษะ 

และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3.2) คนทุก

ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และ

พัฒนาคุณภาพชีว ิตได้ตามศักยภาพ (3.3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรร ม/

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน (3.4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และ
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นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา 

และสถานที่ (3.5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ (3.7) ครูอาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่า

คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้ และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน  การ

เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นั้น มีกระบวนการสู่ความสำเร็จมีองค์ประกอบ และปัจจัย

คือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้อง

ประกันคุณภาพต่อผู ้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู ้เรียนจะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม

หลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะต้องมีกระบวนการสู่

ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ

กระบวนการนเิทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนเิทศการศึกษา เป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศกึษา ที่ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยเหลอืสนับสนุนให้ กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอน 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา

และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมี

คุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์        มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ 

และทักษะการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การนเิทศการศึกษาจงึมคีวามสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา

ในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรทางการศึกษา บริหารจัด

การศึกษาขั ้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครสวรรค์ จำนวน 37 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย และจุดเน้น 

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จากการรายงานผลการ

นิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนในแต่ละแห่งบริหารจัดการ 

การศึกษาตามกรอบและความต้องการของโรงเรียน ยังขาดเครือข่ายในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครูในภาพรวม พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไม่
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หลากหลาย การพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังน้อย ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ

หลักสูตร สาระการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงเป็นส่วนน้อยผู้เรียนยังขาดทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs ด้วยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษา รวมถึงผลการจัดการศึกษามีคุณภาพ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จงึมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาให้มคีุณภาพที่สูงขึน้ จงึได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ

โดยใช้สหวทิยาเขตเป็นฐาน มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศกึษา เป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดย

การจัดโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีบริบทคล้าย ๆ กัน ดำเนินการ

บริหารจัดการปัจจัยการบริหารร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนมคีุณภาพใกล้เคียงกัน ด้วยการคำนึงถึงผลที่จะเกิด

ขึ้นกับนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ต รงกับความ

ต้องการของท้องถิ่นที ่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ และมาตรฐานใน

ระดับชาติ     

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” ขึ้น ส่งเสริมให้ครมูี

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

       2. วัตถุประสงค ์ 

 2.1 เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้วยการนเิทศโดยใช้สหวิทยาเขต

เป็นฐาน 

 2.2 เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึน้เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๓  

 2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์ระบบบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนครูผู้สอน ให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ 

 2.4 เพื ่อเป็นแนวทางของการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะ

สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ    การเรียนรูแ้ละ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การรายงานการ

พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  
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       3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  

    3.1.1 สหวิทยาเขตมีคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขต

เป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม" เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนทุกสหวิทยาเขต 

 3.1.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศกึษา จำนวน 2 ครั้ง/ปี     (ภาค

เรียนละ 1 ครั้ง)  

 3.1.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  100% 

 3.1.4 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 100% 

 3.1.5 ครูนำสื่อ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 100% 

  3.1.6 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๓  

  3.1.7 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs ร้อยละ 90 

           3.1.8 ผูเ้รียนผ่านการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม

หลักสูตรสถานศกึษากำหนด 100% 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

   3.2.1 สหวิทยาเขตมีคู่มอืการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยการนเิทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็น

ฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  

   3.2.2 มีขอ้มูลสารสนเทศของการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  

 3.2.3 มีรูปแบบ และนวัตกรรมการบริหารการจัดการศกึษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อน                       

 3.2.4 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

 3.2.5 โรงเรียนมีการพัฒนาและการใช้หลักหลักสูตรสถานศกึษา ออกแบบการเรียนรูเ้พื่อ

พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   

 3.2.6 ครูมีการจัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) นำสื่อและเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายและเหมาะสม   

 3.2.7 มีเครอืข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรูร้ะหว่างโรงเรียน 

 3.2.8 มีนวัตกรรมทางการศึกษา มกีารรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  

  3.2.9 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น           

  3.2.10 ผูเ้รียนมคีุณลักษณะทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs   

           3.2.11 ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตร

สถานศกึษา 
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       4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

     ศกึษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และนักเรียน 

       5. พื้นที่ดำเนินการ  

                สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ และสถานศกึษาในสังกัด 

       6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

                1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

       7. แผนการดำเนินการ   

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาที่

จะ

ดำเนินการ 

-นเิทศตามประเด็นนิเทศ 

นโยบาย จุดเนน้ ของต้นสังกัด 

- โรงเรียน ผู้บริหาร และครูมี

รูปแบบ และนวัตกรรมการ

บริหารการจัดการศกึษา 

- ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึน้ 

- ผู้เรียนมคีุณลักษณะทักษะ

สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 3Rs 

8Cs 

- ผู้เรียนมผีลการประเมิน

สมรรถนะและคุณลักษณะ    

อันพงึประสงค์เป็นไปตาม

หลักสูตรสถานศกึษา 

- ร้อยละ 100 

 

 

- เพิ่มขึ้น เฉลี่ย        

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๓ 

- ร้อยละ 90 

 

 

- ร้อยละ 100 

 

 

ต.ค. 2564-  

ม.ีค. 2565 

-ประเมินผู้บริหารสถานศกึษา 

-มาตรฐานปฏบัิตงิานโรงเรียนฯ 

ตรวจสอบเป้าหมาย ข้อตกลง           

จัดอันดับและระดับคุณภาพ 

สถานศกึษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ มคีุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้วยการนเิทศโดยใชส้หวทิยา

เขตเป็นฐาน 

ร้อยละ 100 ม.ีค. 2565 

-สรุปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

-ตามประเด็นนิเทศ  

-ให้รางวัล ผู้บริหาร/โรงเรียน/ครู 

  ม.ีค. 2565 

-นำผลไปวางแผนพัฒนา 

-กำหนดแนวทางพัฒนา 

  ม.ีค. 2565 
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       8. งบประมาณ 

     งบประมาณรวมทั้งสิน้   จำนวน 50,000 บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน)   โดยมีกิจกรรม 

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ รายการ งบประมาณ รายการใช้จา่ยงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุม วางแผน ชี้แจง การดำเนนิงานเพื่อจัดทำ

โครงการ 

1,000 - 700 300 

2. นเิทศ ตดิตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนเิทศ

โดยใชส้หวทิยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา

นวัตกรรม” ครัง้ท่ี 1  

20,000 20,000 - - 

3. นเิทศ ตดิตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนเิทศ

โดยใชส้หวทิยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนา

นวัตกรรม” ครัง้ท่ี 2 

20,000 20,000 - - 

4. สรุปตามวัตถุประสงค์โครงการ ตามประเด็นนิเทศ  

และให้รางวัล ผู้บริหาร/โรงเรียน/ครู 

9,000 - 5,000 4,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 40,000 5,700 4,300 

      9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของสหวทิยาเขตมคีู่มอืการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการ

นเิทศโดยใชส้หวทิยาเขตเป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม" เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละของจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์จำนวน 37 โรงเรียน ได้รับการนเิทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาจำนวน 2 ครัง้/ปี (ภาคเรียนละ 1 ครัง้) 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

3. ร้อยละของจำนวนครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะ         

ในศตวรรษท่ี 21 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

4. ร้อยละของจำนวนครูมนีวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน - การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

5. ร้อยละของจำนวนครูนำสื่อ เทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 
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6. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึน้       เฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า ร้อยละ ๓  

- การทำสอบ - แบบทดสอบ 

7. ผู้เรียนมคีุณลักษณะ ทักษะสอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs ร้อย

ละ 80 

- การสังเกต 

- การประเมิน

คุณลักษณะ และ

ทักษะ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ และ

ทักษะ 

8. ผู้เรียนผ่านการประเมนิสมรรถนะและคุณลักษณะอันพงึประสงค์เป็นไปตาม

หลักสูตรสถานศกึษากำหนด 100% 

- การประเมิน

สมรรถนะและ

คุณลักษณะ       อัน

พงึประสงค ์

- แบบประเมิน

สมรรถนะและ

คุณลักษณะ       อัน

พงึประสงค ์

เชิงคุณภาพ   

1. สหวทิยาเขตมคีู่มอืการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนเิทศ 

โดยใชส้หวทิยาเขตเป็นฐาน "ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม"  

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

2. มขี้อมูลสารสนเทศของการนเิทศโดยใชส้หวทิยาเขตเป็นฐาน  - การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

3. มรูีปแบบ และนวัตกรรมการบริหารการจัดการศกึษาของผู้บริหารและ

ครูผู้สอน                        

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

4. โรงเรียนมคีวามเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  - การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

5. โรงเรียนมกีารพัฒนาและการใชห้ลักหลักสูตรสถานศกึษา ออกแบบ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะทักษะสอดคล้องกบั

ศตวรรษท่ี 21 3Rs 8Cs   

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

6. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ (Active Learning) นำสื่อ

และเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนรู้               และใช้

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลายหลายและเหมาะสม 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

7. มเีครอืข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้         

ระหว่างโรงเรียน 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

8. มนีวัตกรรมทางการศกึษา มกีารรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศกึษาโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน 

- การนเิทศ 

ตดิตาม  และ 

ประเมินผล 

- แบบนเิทศ

ตดิตาม 

แบบประเมิน 

9. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึน้ - การทำสอบ - แบบทดสอบ 
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10. ผู้เรียนมคีุณลักษณะทักษะสอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี 21            3Rs 

8Cs   

- การสังเกต 

- การประเมิน

คุณลักษณะ และ

ทักษะ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ และ

ทักษะ 

11. ผู้เรียนมผีลการประเมนิสมรรถนะและคุณลักษณะอันพงึประสงค์เป็นไป

ตามหลักสตูรสถานศกึษา 

- การประเมิน

สมรรถนะและ

คุณลักษณะ       อัน

พงึประสงค ์

- แบบประเมิน

สมรรถนะและ

คุณลักษณะ       อัน

พงึประสงค ์

      10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 10.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการนเิทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

 10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๓ 

 10.3 การบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพผู้เรียน

บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และ

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

 10.4 สหวิทยาเขต และโรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและการใช้

หลักสูตรสถานศกึษา สู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด (Active Learning) โดยพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะ

ทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การรายงาน

การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  

 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

 แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) เป้าหมาย อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ 

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
           (2)  ประเด็น  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศไทย 
           (3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ส่งเสริมพัฒนา

การศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสำคัญเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างจิตสำนึกโดยองค์รวมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนา 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นหลัก สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นย่อย ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตของประเทศ 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัด ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศึกษา 
ประเด็นหลัก การปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นย่อย การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย และภูมิใจในชาติ 

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 19 การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ (2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิต 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ตัวชี้วัด ยกระดับการศึกษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 
     ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 
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 ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ             
 

➢ โครงการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน (Zero waste office) 

       1. หลักการและเหตุผล 

                 ด ้วยมต ิคณะร ัฐมนตร ี เม ื ่อว ันท ี ่  17 กรกฎาคม 2561 เห ็นชอบตามท ี ่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมทำ

ความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการบู รณาการระหว่างภารัฐ เอกชนและ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานมกีารบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยใช้หลัก 4 R  

               เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบาย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดการใช้ถุงพลาสติกและ     

โฟมจากสำนักงานรัฐสู่เอกชนและเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมปีระสิทธิภาพและลด

ภาวะลกร้อนและลดขยะของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดทำ

โครงการ “ส่งเสริมและปลูกฝังจติสำนึกในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน” ขึน้ 

      2. วัตถุประสงค์ 

               1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะให้แก่บุคลากรในสังกัด 

               2) เพื่อส่งเสริมและให้ความรูใ้นการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยให้บุคลากรในสังกัด    

               3) เพื่อลดปริมาณขยะของหน่วยงาน    

     3. เป้าหมาย 

             3.1 เชิงปริมาณ 

                     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์ ข้าราชการ 

ลูกจา้งประจำ และลูกจา้งช่ัวคราวในสังกัด 

             3.2 เชงิคุณภาพ     

                     1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ และ

สามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

                     2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีปริมาณขยะลดลงตามนโยบาย 

     4. กลุ่มเป้าหมาย 

     ผูบ้ริหาร สพม.นครสวรรค์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด จำนวน 55 คน 

     5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ    

              1 ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 
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     6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ ปริมาณขยะในหน่วยงานลดลง ร้อยละ 80 ต.ค.64  

2.จัดทำปฏทิินการดำเนนิงาน   ธ.ค.64 

3. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงาน   ธ.ค.64 

4. จัดประชุมอบรมฯตามปฏทิิน   ธ.ค.64 –มค.65 

5. สรุปผลแบบสอบถามความ        พงึ

พอใจการประชุม 

  ม.ค.65 

6. สรุปผลการดำเนนิงานตาม 

    โครงการ 

   

7. บันทึกปริมาณขยะ รายงานผล   ต.ค.64 –ก.ย.65 

8. สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน 

   ตามโครงการ 

  ก.พ.65 

 

  7. งบประมาณ 

    งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) )   โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

ที ่ กจิกรรม/รายการ 
งบประมาณ รายการใช้จา่ยงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม(55 คนx30 บาทx 2มื้อ) 3,300  3,300  

2 ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 90 บาทx 1 มื้อ) 4,950  4,950   

3 ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก (1คนx600บาทx6 ชม.) 3,600 3,600    

4 ค่าวัสดุ 10,150   10,150 

 รวมทั้งสิ้น 22,000 3,600 8,250 10,150 

     8. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

เชงิปริมาณ 

1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 เขา้ร่วมการประชุม 

เชงิคุณภาพ 

1.บุคลากรในสังกัดมคีวามรู้ และจิตสำนึกในการลดและ

คัดแยกขยะ ร้อยละ 80 

2. สพม.นครสวรรค์ มปีริมาณขยะที่ลดลงตามนโยบาย 

 

-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

 

- การบรรยาย,การสาธิต 

 

- สังเกต, สำรวจ, บันทึก 

 

-บัญชลีงช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 

-การนำเสนอ, ใบงาน 

 

- แบบสำรวจ, แบบบันทึก  
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 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           1) บุคลากรในสังกัดได้รับการส่งเสริมและมีจติสำนกึในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน  

           2) บุคลากรในสังกัดมีความรูใ้นการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย     

           3) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์มีปริมาณขยะลดลงตามนโยบาย    
 

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

แผนงานบูรณาการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             

แผนระดับที่ 1  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 6 : ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น  บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดี และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจติสำนึก  

มีความสามารถสูง  มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

          (3)  อธิบายความสอดคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ส่งเสริมพัฒนา

การศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา ให้มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี

คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสำคัญเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวม 

โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ-กิจกรรม ที่หลากหลาย ตอบสนองตัวชี้วัดมยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับ

สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การบริการประชาชน และ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ประเด็นหลัก - บริการของรัฐมีประสทิธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

- ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 
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ประเด็นย่อย - การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

           - การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ตัวชี้วัด  – ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 

   - บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสำนึก  

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน การศกึษา 

ประเด็นหลัก ปรับปรุงระบบการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร เพิ่มความคล่องตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรา้งเสริมธรรมาภบิาล 

ประเด็นย่อย - การปรับโครงสรา้งของหน่วยงานในระบบการศกึษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศกึษา 

                        - การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรูโ้ดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล 

เป้าหมาย - สถานศกึษาของรัฐมคีวามเป็นอิสระ และมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด 

การศกึษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร 

ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผดิชอบต่อคุณภาพของการจัดการศกึษา 

- คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจ และตอบสนองต่อการใชส้ื่อ 

และระบบ 

ดิจทิัลได้อย่างเหมาสมในแต่ละช่วงวัย 

ตัวชี้วัด    - สถานศกึษามีอิสระในการบริหารและจัดการศกึษา 

- การเรียนรู้ดว้ยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ยดิจทิัลแห่งชาติ 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศกึษา 

   - การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจทิัล 

• ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

กลยุทธ์ (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขดี 

ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 

รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉย 

ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
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กลยุทธ์ (1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐใหบ้ังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู ้และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และภัย 

คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

• ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก - การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

        - การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ 

ยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน - การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

          - การแก้ไขปัญหาทุจรติ และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมอืง และ 

ฝ่ายราชการประจำ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศกึษา 

ตัวชี้วัด ผูเ้รียน สถานศกึษา และหน่วยงานทางการศกึษาทุกระดับ ทุกประเภทการศกึษา เขา้ถึง 

ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิตับแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองค์ความรูแ้ละ

ทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน

การสอน แบบดิจทิัลที่ทันสมยั และระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด 

การศกึษา 

ตัวชี้วัด ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมคีวามคล่องตัวในการบริหารงานการศกึษา 

มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตาม

มาตรฐานการศกึษาของชาติ มีธรรมาภบิาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำ

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใช้

สำหรับการประกอบอาชีพได้ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

 ตัวชี้วัด ยกระดับการศกึษา และพัฒนากำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

     ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 

  ตัวชี้วัดดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี 

ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การดำรงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 

ส่วนที่  2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ             

➢ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้ง และบริหาร 

    งบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         1. หลักการและเหตุผล 

                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบวงเงินงบลงทุน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เสนอขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตามความขาดแคลน จำเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายจุดเน้นตามนโยบายและคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนเป็นสำคัญ ทั ้งนี ้ ในการจัดตั ้ง

งบประมาณดังกล่าว จะใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

(B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณhttp://budged65.jobobec.in.th รวมทั้งบันทึกพิกัด 

Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC เป็นฐานในการเสนอขอตั้งงบประมาณกับสำนัก

งบประมาณ หากสถานศึกษาในสังกัดไม่ได้บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม และไม่บันทึกพิกัดจะไม่

สามารถขอจัดตั ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ ประกอบกับการจัดทำคำเสนอขอ

งบประมาณและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเตรียม

เอกสารประกอบการชี้แจงต่อสำนักงบประมาณ และคณะกรรมาธิการงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบ

นโยบายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามกรอบวงเงินเกิดประโยชน์สูงสุด การเสนอจัดตั ้ง

งบประมาณตรงกับความจำเป็น ขาดแคลน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมาย และเงื่อนไข

รายละเอียดการขอจัดตั้งงบประมาณ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนัก

งบประมาณกำหนดไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดตั้งงบประมาณ

รายการดังกล่าว จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติในการขอ

จัดตั้งงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา จึงเห็นควรจัดทำ

โครงการนีข้ึน้ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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     2. วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อดำเนินงาน

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับ

พืน้ที่ได้อย่างยั่งยืน 

2. เพื่อจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินละ

สิ่งก่อสร้าง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา และโรงเรียนในสังกัด 

     3. เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

  สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน และการจัดทำแผนพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานแก่บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 74 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และโรงเรียนในสังกัดจัดตั้ง

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินละสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามกฏเกณฑ์ 

ระเบียบ มาตรฐาน กระบวนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนด สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนอง

ต่อความขาดแคลน จำเป็น 

     4. กลุ่มเป้าหมาย 

  จำนวนผูเ้ข้ารับการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการ 

 จัดตั้งและการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิน้ 74 คน 

    5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

                    ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565       

    6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ช่วงเวลาที่จะ

ดำเนินการ 

จัดตั้งงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด จัดตัง้

งบประมาณประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งกอ่สร้าง เป็นไปตามกฏเกณฑ์ 

ระเบียบ มาตรฐาน กระบวนงาน และ

ขั้นตอน 

ร้อยละ 100 ต.ค.–พ.ย.64 
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      7. งบประมาณ 

 งบประมาณรวมทั้งสิน้ 50,700 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการใช้ 

จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ รายการใชจ้่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

ค่าอาหารว่าง สำหรับคณะทำงานและเจ้าหนา้ที่ 

จำนวน 15 คน คนละ 30 บาท 2 มือ้ จำนวน 2 

วัน 

1,800  1,800  

2 

ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานและ

เจ้าหนา้ที่จำนวน 15 คน คนละ 90 บาท  

1 มื้อ จำนวน 2 วัน 

2,700  2,700  

3 

ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 

74 คน  คนละ 30 บาท 2 มือ้  

จำนวน 2 วัน  

8,880  8,880  

4 

ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 

จำนวน 74 คนคนละ 90 บาท 1 มือ้  

จำนวน 2 วัน  

13,320  13,320  

5 
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 5 คนๆ ละ 4 

ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 2 วัน 

24,000 24,000   

รวมทั้งสิ้น 50,700 24,000 26,700  

         8. การประเมินผล 

ดัชนีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดจัดตั้ง

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม

เกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน 

กระบวนงาน และขั้นตอนการ

ดำเนนิงานที่กำหนด 

- ตรวจสอบข้อมูล 

-รายงานการขอตั้ง 

- งบประมาณของ 

สพม.นครสวรรค์ 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

รายโรงเรยีน(รายการตัง้งบ   

ประมาณของโรงเรียน) 

 

     9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน

ในระดับพืน้ที่ได้อย่างยั่งยืน 
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➢ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

         1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   มีภารกิจในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 นโยบายรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

และกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง ตลอดจนความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

      2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

 2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศกึษาธิการ 

 2.3 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

      3. เป้าหมาย 

 3.1 เชงิปริมาณ 

       - ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย 

  1) ผอ.สพม.นครสวรรค์ และ รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์  จำนวน   3   คน 

  2) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม      จำนวน   10 คน 

  3) ศึกษานิเทศก์       จำนวน   13 คน 

  4) เจ้าหน้าที่ใน สพม.นครสวรรค์     จำนวน   15  คน 

  5) ลูกจ้าง       จำนวน   19  คน  

   3.2 เชิงคุณภาพ 

       - ผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

      4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กจิกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัตโิครงการ กันยายน 2564 นางวาสนา  นุ่มนาค 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการกำหนดกรอบ ทศิทางการดำเนนิงาน และการ

จัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

กันยายน 2564 นางวาสนา  นุ่มนาค 

3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือรวบรวมขอ้มูล การวนิจิฉัย กันยายน - ตุลาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 
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หน่วยงาน ศึกษาสภาพของหน่วยงาน 

4. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการดำเนนิงาน ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ มาตรการ เป้าหมายการดำเนนิงานของ

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฯ 

กันยายน - ตุลาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 

5. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคลอ้งกับกรอบแนว

ทางการดำเนนิงานและตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายการ

ดำเนนิงาน 

กันยายน - ตุลาคม 2564 ทุกกลุ่มงาน 

6. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองจัดสรร

งบประมาณโครงการท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ

ดำเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนนิงาน

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 

ตุลาคม 2564 นางวาสนา นุ่มนาค 

และคณะ 

7. เสนอคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด พจิารณาให้

ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ตุลาคม 2564 นางวาสนา  นุ่มนาค 

8. จัดทำเล่มแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565  

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2564 

กลุ่มนโยบายและแผน 

9. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ใหผู้้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ 

ธันวาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 

10. สรุปและรายงานผล กันยายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 

     5. งบประมาณ 

          งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  21,200  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองรอ้ยบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

กจิกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ -    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการ

กำหนดกรอบ ทศิทางการดำเนนิงาน และการจัดทำ

แผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

-    

3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือรวบรวมขอ้มูล การวนิจิฉัย

หน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน จำนวน  

20 คน  

- คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x35) 

- ค่าอาหารกลางวัน (20x80) 

2,300   

 

 

700 

1,600 
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4. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการดำเนนิงาน ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ มาตรการ เป้าหมายการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคณะทำงานจัดทำ

แผนปฏิบัตกิารประจำปฯี จำนวน 60 คน ระยะเวลา 1 วัน 

ณ ห้องประชุมราชสทิธิเวที 

สพม.นครสวรรค์ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มือ้ ๆ ละ 35  

  บาท (60x35x2) 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

  (60x80) 

- ค่าถ่ายเอกสาร  

11,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

5. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคลอ้งกับกรอบแนว

ทางการดำเนนิงานและตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายการ

ดำเนนิงาน 

-    

6. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการ

ดำเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนนิงาน

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 20 คน   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (20x35) 

- ค่าอาหารกลางวัน (20x80) 

2,300   

 

 

 

700 

1,600 

 

7. เสนอคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

-    

8. จัดทำเล่มแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

- ค่าถ่ายเอกสาร/จัดทำรูปเล่ม จำนวน  30  เล่ม ๆ ละ 

120 บาท (30x120) 

3,600    

 

3,600 

9. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ใหผู้้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อทราบ 

-    

10. สรุปและรายงานผล 

- จัดทำรายงานผลเป็นรูปเล่ม 

2,000    

2,000 

รวมงบประมาณ 21,200  13,600 7,600 
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       6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วธีิการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชว้ัด 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ และ 

สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิารประจำปแีละ

รายงานผลการปฏบัิตงิานประจำปไีด ้

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/สังเกต 

      7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มทีิศทางในการจัดการศึกษา มแีนวทางใน

การเขียนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี   และมีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศกึษาธิการ 

➢ โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตัวชี้วัด สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

          1. หลักการและเหตุผล 

    การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation)  เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงาน  

ที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติ ในปริมาณที่มากน้อยและด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหาร 

นั้น  การควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบัติ (Checking and  directing actions)       

โดยการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริงแล้วนำมาเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย  หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วกำหนดวิธีดำเนินการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไข

ปรับปรุงใหด้ียิ่งขึน้  มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 

 การติดตามและประเมินผล  เป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการอย่างยิ่ง ข้อมูลที่จะใช้            

ในการรายงานของโครงการ แสดงถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์              

ในการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผล     

การดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการที่มีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการนำมาซึ่งการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ส่งผลให้มีข้อมูล 

(Record) หรือการรายงาน (Report) เพื่อช่วยให้ผู ้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  ว่างานที่กำลังปฏิบัติอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรอืไม่  สมควรดำเนินการต่อ  หรอืแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป ตลอดจน

ผลการประเมินสามารถมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้นแบบ และมีบุคลากรที่มีผลงานเชิง

ประจักษ์ 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูลใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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      2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพื ่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  สถานศึกษาในสังกัด และ

ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

   2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศกึษา บุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ ในการกำกับ ตดิตาม และประเมินผลและรายงานผลการดำเนนิงานอย่างถูกต้อง

ด้วยเครื่องมอื   และวิธีการที่มคีุณภาพ 

   2.3 เพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์  ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องและสาธารณชนทราบ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 

บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ สามารถเป็นนวัตกรรม และต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

       3. เป้าหมาย 

 3.1 เชงิปริมาณ 

   3.1.1 เอกสารรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

                  3.1.2 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           

ของสถานศึกษา 

                  3.1.3 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

            3.2 เชิงคุณภาพ 

                  3.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มีข้อมูลผล         

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

                  3.2.2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สามารถรายงานผล               

การดำเนินงานโครงการและกิจกรรม เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครบทุกตัวชีว้ัดในยุทธศาสตร์ ตามกำหนดระยะเวลา และมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

        4. กลุ่มเป้าหมาย 

                 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และสถานศึกษา 

       5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

                          ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ช่วงเวลาที่จะ

ดำเนินการ 

วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

- ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงาน และ

วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกำหนด

ผู ้ร ับผ ิดชอบรายกลยุทธ ์ จ ุดเน ้นของ

หน่วยงานและสถานศกึษา  

เพื่อเตรียมรองรับการตรวจติดตามฯ 

- จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานและ

ผู้รับผิดชอบรายกลยุทธ์ ของหน่วยงาน

และสถานศกึษา 

สพม.นครสวรรค์ จัดประชุม

ชี้แจงผู้เกี ่ยวข้องเพื ่อรองรับ

ก า ร ร า ย ง า น ใ ห ้ ม ี ค ว า ม

สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

100% ธ.ค. 2565 

ดำเนินการ (Do) 

- จัดทำขอ้มูล/เอกสารนำเสนอผลการ

ดำเนนิงาน 

- รับการตรวจติดตามและการประเมินผล

การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา

จาก สพฐ. ผ ู ้ตรวจกระทรวงศึกษาทั ้ง

นโยบายเร่งด่วน    และกรณปีกติ 

- กำก ับ ต ิดตามและประเม ินผลการ

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ งาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ 

และสถานศกึษามกีาร

รายงานขอ้มูลเป็นระบบ 

ต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน 

100% ม.ีค. 2565 

สรุป และประเมินผล (Check) 

- สพม.นครสวรรค์  สร ุปรายงานผล

ความก้าวหน้าในการดำเน ินงานตาม

นโยบาย /  กลย ุ ทธ ์ /  จ ุ ด เน ้ น  สพฐ . 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ 

และสถานศึกษามีการสรุป

และรายงานผลสามารถ

นำไปใช้เพื ่อการบริหารจัด

ก า ร ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

100% ม.ิย. 2565 

นำผลการประเมินไปปรบัปรุง (ACT) 

- รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- สพม.นครสวรรค์ นำผลไปวิเคราะห์เพื่อ

ปรับปรุงการบริหารจัดการของเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 42 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ 

และสถานศกึษาเผยแพร่การ

รายงานผลใหผู้้เกี่ยวข้องและ

สาธารณชนทราบ 

ผู้รับบริการเกิดความ 

พงึพอใจ 

100% ก.ย. 2565 
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       7. งบประมาณ 

         งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ รายการใชจ้่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ จุดเนน้ สพฐ. และการรายงาน

ผลทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mes) ปีละ 2 คร้ัง 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  มื้อละ 30 บาท 

จำนวน 1 มือ้ 2 คร้ัง (30X55X2) 

3,300 -  

 

 

 

3,300 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 รับการตดิตาม สพฐ. และจัดทำ

รายงานผลการดำเนนิงานประจำป ี2565 ของ  

สพม.นครสวรรค์ 

2.1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 คร้ัง 

จำนวน 35 คน 

 - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  มื้อละ 30 

บาท จำนวน 1 มื้อ 2 ครัง้ (30X35X2) 

2.2 จัดทำเอกสารคู่มอืการรายงาน ตามตัวชี้วัด 

50 ชุด (ชุดละ 2 เล่ม) 100 เล่ม เล่มละ 100 บาท 

2.3 รับการตรวจภาคสนาม สพฐ. 

 - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุม

รายงานผล 1 ครัง้ มื้อละ 30 บาท (30X55X1) 

 - ค่าอาหารกลางวัน ปีละ 1 ครัง้ มื้อละ 90 

บาท (90X55X1) 

18,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,100 

 

 

 

 

1,650 

 

4,950 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตดิตามและประเมินผล

สถานศกึษาในสังกัดทุกแห่ง การตดิตาม  การ

ดำเนนิงานตามนโยบายของกระทรวง ศกึษาธิการ 

กรณปีกติ กรณพีเิศษ และการตดิตามบูรณาการ  

- ค่าจัดทำเอกสาร 28 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 

2,800 - -  

 

 

 

2,800 

4 กิจกรรมท่ี 4 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ผ่านระบบ E-Mes 

- - - 

 

- 

5 กิจกรรมท่ี 5 การจัดทำเอกสารรายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำป ี2565 ของ สพม.นครสวรรค์ 

 - จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนนิงาน  

ปี 2565 จำนวน 180 เล่ม เล่มละ 140 บาท 

25,200 

 

 

- -  

 

25,200 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - 12,000 38,000 
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       8. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

1. รายงานผลการดำเนินงานของเขตพื ้นที่ 

และสถานศกึษาตามกำหนดเวลา 

ประเมินจากเอกสารรายงาน 

ผลการดำเนนิงานประจำปขีองเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

แบบรายงาน 

 

 

2. โครงการท่ีบริหารงบประมาณได้ามแผน

ปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ 

ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย 

ตดิตามผล 

การดำเนนิงาน 

แบบตดิตาม 

แบบประเมินโครงการ 

 

        9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           9.1  มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ ตัวชี ้วัด ของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์             

และสถานศกึษาทุกแห่ง 

      9.2  มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผล      

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา  รายงานผลการวิจัยเรื่อง ระบบ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

   9.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

   9.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงาน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

➢ โครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ทศิทาง และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) ของ สพม.นครสวรรค์ 

          1. หลักการและเหตุผล 

การวางแผนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร และเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผูบ้ริหารที่ใช้เป็น 

เครื่องมือบอกทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้การบริหาร และการจัดการขององค์การมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรอืแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ

องค์การ เน้นกระบวนการ และจุดมุ ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์การมุ่งหวังให้เกิดขึ ้นในอนาคต 

ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้

แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและ

ทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
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ได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ

นโยบายในแต่ละระดับและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติด้วยแผนงาน – โครงการ – กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อ

ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน กลุ่มนโยบายและแผนจึงจัดทำ

โครงการ “ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568)” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยยึดหลักกระบวนการกลุ่มเพื่อระดม

ความคิดให้ได้วิธีการที่หลากหลาย และหลอมรวมความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการดำเนินการที่ มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

       2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อประชุม สัมมนา ปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และรับฟัง 

ความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการมองอนาคต (Foresight) และสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2568) ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2580)   

2.2 เพื ่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ ที่สนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR : Electronic Monitoring and Evaluation 

System of National Strategy and Country Reform) 

2.3 เพื่อกำหนดทิศทาง แผนงาน–งาน–โครงการ–กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของ หน่วยเหนือ และบริบท

ของพื้นที่  

2.4 เพื่อให้บุคลากรผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค์ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจ ตระหนักรู้ และร่วมแรงร่วมใจ ในการทบทวนยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) 

และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

      3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1  ผูท้รงคุณวุฒิ จำนวนรวม 2 คน   

3.2 ผูบ้ริหารการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 2 คน 

3.3 ตัวแทนสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 16 คน
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                3.3 คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการ จำนวน 26 คน 

    3.4 บุคลากรสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 60 คน 

           4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม 
ระยะเวลา  

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งต้ังคณะทำงาน/จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการฯ  ตุลาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 

2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัดด้านการศกึษา ตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ หลักการความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล 

(XYZ) นโยบายพัฒนาการศกึษา ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

สภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน และจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ในการจัดกิจกรรมโครงการ   

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 

2564 

กลุ่มนโยบายและแผน 

3 จัดประชุมเชงิปฏิบัตกิาร“สรุปงานเก่า สร้างงานใหม่” 

-   กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทาง 

นโยบาย การบริหารจัดการองค์การ  

มกราคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 จัดกจิกรรมประชุมทบทวนยทุธศาสตร์ แผนพัฒนา

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี 

- การเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีสนองต่อ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนา และสนับสนุนการรายงาน

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ(eMENSCR) 

- วเิคราะห์ความสอดคล้องนโยบายตามหลักความสัมพันธ์เชงิ

เหตุและผล (XYZ) และ กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล ที่สนับสนุนการรายงานผลการดำเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏรูิปประเทศ เข้าสู่ระบบ

ตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   

กุมภาพันธ์ - 

เมษายน 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 

5 นำเสนอ วิพากษ์แผนฯ  

- การนำเสนอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดทำรูปเล่มเอกสาร 

กรกฎาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 

 

6 สรุป ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล ทุกไตรมาส กลุ่มนโยบายและแผน 

 

      5. ผลผลิต / ผลลัพธข์องโครงการ          

   5.1  ผลผลิต (Outputs) 

          1. บุคลากรในสังกัด และ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
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การพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  

และแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560 - 2579) 

    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการ

ปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที ่สนับสนุนการรายงานผลการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR : Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) 

     5.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการประสานความร่วมมือ กำหนด

วัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และนำไปสู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และขับเคลื่อนนโยบายได้

อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ 

      6. งบประมาณ 

     งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  154,250 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

โดยมีกิจกรรมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

กจิกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/หน่วย วัน/หน่วย หน่วยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. กิจกรรมประชุมคณะทำงาน ชี้แจงกระบวนงาน-กิจกรรม และ

ทิศทางความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับ

ท่ี 3 ตามหลกัการความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (XYZ)  

15 คน 1 วัน 

(2 คร้ัง) 

  

2.ประชุมเชงิปฏบัิตกิาร “สรุปงานเก่า สร้างงานใหม่”  

-   กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ใน

สำนักงานฯ  และชี้แจงแนวทาง นโยบาย การบริหารจัดการ

องค์การ  

65 คน ประสานโครงการโดยกลุ่มนโยบายและแผน 

เป็นเจา้ภาพหลัก 

3. ประชุมทบทวนยทุธศาสตร์ ทศิทาง และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 -2568) 

(กลุ่มเป้าหมายบคุลากรสำนักงานและผู้บรหิารสถานศึกษา สถานที่เอกชน) 

2.1 ค่าอาหาร 3 มื้อ (เชา้-กลางวัน-เย็น) 48 คน 2 วัน 700/คน/วัน 67,200 

2.2 อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 2 วนั 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 48 คน 4 มื้อ/คน 50/มื้อ 9,600 

2.3 คา่ตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก (บรรยาย 1คน/วัน)  2 คน รวม 9 ชม 600/ชม. 5,400 

2.4 ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่ม  3 คน 3 ชั่วโมง/คน 400/ชม. 3,600 

2.5 ค่าท่ีพักคู่  48 คน 1 คืน 600/คืน 28,800 

2.5 ห้องประชุมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม 
 

  7,650 

2.6 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 2 วัน 16000/วัน 32,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 154,250 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 122 

 

        7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วมในการจัดทำแผน 

2. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบัิติ ของ สพม.นครสวรรค์  

 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

      8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  บริหารงบประมาณได้เกดิประโยชน์สูงสุด 

    2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมและโครงการสอดคล้อง

กับนโยบายของหน่วยเหนือ ตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามความต้องการพัฒนา

ในบริบทของพื้นที ่

  3. สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ รายงานแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 

เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้สอดคล้องครบถ้วน 

  4. บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เกิดความรักและความผูกพัน

ในองค์กร 

➢ โครงการติดตาม ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        1. หลักการและเหตุผล 

                 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

และสถานศกึษาในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องช่วย 

ของผู้บริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ของ

การใชจ้่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อได้ของข้อมูลทางการเงนิและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานตรวจสอบภายในที่ต้อง

ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลด้านการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ การ

ปฏิบัติงานภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษาในสังกัด 

      2. วัตถุประสงค ์

              1. เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

              2. เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ มีความถูก

ต้องตรงตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางที่กำหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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              3. เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ หรือ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานหรอืการปฏิบัติงานต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มกีารบริหารจัดการที่ดี 

      3. เป้าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

  1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 15 

แห่ง ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณในการจัดการศกึษา 

                    2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ

การบริหารจัดการดา้นการเงนิ บัญช ีและพัสดุ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

             3.2 เชิงคุณภาพ 

                    1) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีการปฏิบัติงานด้านการเงนิ 

การบัญชี และการพัสดุ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

           2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 15 

แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบภายในปฏิบัติงานการเงนิ บัญช ีและพัสดุ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

           3) ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการวางระบบควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

      4. เป้าหมาย 

     สถานศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

      5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

              ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

     6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- วางแผนการปฏบัิตงิาน 

- จัดทำเครื่องมือการตรวจสอบ 

1 – 30 ตุลาคม 2564 

 

ขนษิฐา  บรรเลงกลอง 

2. ดำเนินการ (Do) 

- ตรวจสอบสถานศกึษา จำนวน 15 แห่ง 

- ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 1 แห่ง 

พฤศจิกายน 2564 – 

สิงหาคม 2565 

ขนษิฐา  บรรเลงกลอง 

3. สรุปและประเมินผล (Check) 

- สรุปผลการดำเนนิงานและรายงานผล 

พฤศจิกายน 2564 - 

สิงหาคม 2565 

ขนษิฐา  บรรเลงกลอง 

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 

- นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

สิงหาคม - กันยายน 

2565 

ขนษิฐา  บรรเลงกลอง 
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       7. งบประมาณ 

                งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  22,500 บาท (สองหมื่นสองพันหา้ร้อยบาทถ้วน) )   โดยมี

กิจกรรมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

กจิกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. ตรวจสอบสถานศกึษาในสังกดั จำนวน 15 แห่ง 22,000  22,000  

2. สรุปรายงานผล/ประเมินผล 500   500 

รวมทั้งสิ้น 22,500  22,000 500 

     8. การประเมินผล 

ดัชนวีัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วธีิการ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 

1) สถานศกึษาจำนวน 15 แห่ง ได้รับการ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามกำหนด 

2) สพม.นครสวรรค์ ได้รับการตรวจสอบการเงิน 

บัญช ีและพัสดุ อย่างนอ้ย 1 ครัง้  

3) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของขอ้ทักทว้ง ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

 

กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

 

- แบบประเมิน 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ ์

ผลลพัธ ์

1) สถานศกึษาจำนวน 15 แห่ง ได้รับการ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณตามกำหนด 

ครบถ้วน 

2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการ

ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ อย่างน้อย 1 

ครัง้ ครบถ้วน 

3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 100 

 

กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

 

- แบบประเมิน 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ ์

     9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              1) สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความรู้ ความ

เข้าใจ และมีความตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น และ

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

              2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การ

บัญช ีและการพัสดุ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     3) สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีระบบการ

ควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
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➢ โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ 

         1. หลักการและเหตุผล 

                  หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะเป็นผู ้ร ับผิดชอบการตรวจสอบการดำเนินงานของ

สถานศึกษาในสังกัด ได้คิดและจัดทำการบันทึกบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้

โปรแกรม Google Chrome ในการเข้าใช้งานในระบบบัญชีออนไลน์ และได้พัฒนาระบบมาเรื่อย ๆ จนถึง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาระบบอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึง

มุ่งพัฒนาระบบออนไลน์ด้านการเงิน การบัญชี ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเหมาะสมกับการทำงาน

ของสถานศึกษา ตามหลักการบัญชีที่ดี ผูป้ฏิบัติงานสามารถเข้าไปบันทึกรายการด้านการรับ ด้านการจ่าย 

การรับเงินและนำส่งเงินที่เป็นรูปของตัวเงิน หรือเอกสารแทนตัวเงิน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ

ตอบสนองกับการรายงานทางการเงนิของสถานศกึษาในสังกัดทุกแห่ง ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

         2. วัตถุประสงค์ 

      1) เพื่อสรา้งเครื่องมอืในการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์เพิ่มเติม 

               2) เพื่อจัดระบบการทำงานในการบริหารงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และลดขั้นตอน 

การทำงานให้มคีวามสะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 

              3) สรา้งนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

       3. เป้าหมาย 

     1) เชิงปริมาณ 

           สถานศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ จำนวน 37 แห่ง 

ได้ใชง้านระบบบัญชอีอนไลน์ 

     2) เชิงคุณภาพ 

                    ร้อยละ 90 ของโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาระบบเพิ่มขึน้ 

       4.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

                   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 

       5. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ที ่  กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรยีมการ 

1) รวบรวมขอ้มูลพัฒนาท้ังหมดในระบบฐาน 

ข้อมูลเดิม 

2) กำหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล 

3) ประสานงานกับผู้ออกแบบระบบ 

 

ตุลาคม 2564 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

หน่วย 

ตรวจสอบภายใน 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 126 

 

2 ขั้นดำเนินการ 

1) กำหนดรูปแบบโปรแกรมผ่านระบบ Online 

2) ออกแบบระบบฐานขอ้มูลการเงิน 

3) เขยีนโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลการเงิน 

4) เพ่ิมเตมิขอ้มูลใหม่ในระบบเดิม 

5) จัดทำคู่มือการใช้งาน 

6) บันทึกข้อมูล และทดลองใช้ 

7) แก้ไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 

ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2565 

กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2565 

กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2565 

เมษายน 2565 

เมษายน 2565 

หน่วย 

ตรวจสอบภายใน 

3 ขั้นประเมินผล 

1) สอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ 

2) แบบสอบถามวัดความพงึพอใจ 

 

พฤษภาคม – มถิุนายน 2565 

พฤษภาคม - มถิุนายน 2565 

หน่วย 

ตรวจสอบภายใน 

4 สรุปผลโครงการ กรกฎาคม 2565  

      6. งบประมาณ 

                งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) )   โดยมีกิจกรรม

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

กจิกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จ้างปรับปรุงระบบด้านการรับ - จ่ายเงิน  

การรับ-นำส่งเงิน เพ่ิมเตมิ 

30,000  30,000  

2. ค่าวัสดุจัดทำคู่มอื 1,000   1,000 

รวมทั้งสิ้น 31,000  30,000 1,000 

    7. การประเมินผล 

ดัชนวีัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วธีิการ

ประเมินผล 

เครื่องมอืท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ 

- สถานศกึษาในสังกัด ร้อยละ 90 มีการใชง้าน

ระบบบัญชอีอนไลน์ 

เชิงคุณภาพ 

- สถานศกึษาในสังกัด มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

บัญชอีอนไลน์ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ประเมินจากการ

ใชโ้ปรแกรม 

 

ระดับความพึง

พอใจจากการใช้

งานโปรแกรม 

 

- โปรแกรมระบบ

บัญชอีอนไลน ์

 

- แบบสอบถาม 
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        8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                  1) มีเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานสำหรับ

สถานศกึษาในสังกัด 

                  2) มีระบบการทำงานในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สะดวก 

รวดเร็วในการบันทึกข้อมูลทางบัญช ี

                 3) มนีวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและมีประโยชน์ต่อองค์กร 

➢โครงการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน 

    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2565 

        1. หลักการและเหตุผล 

               นโยบายกระทรวงศกึษาธิการในการปฏิรูปการศกึษาโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของคนไทยที่มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลโลก รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2564 มุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิถีไม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเนน้ความปลอดภัยในสถานศกึษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพอย่างเท่า

เทียม และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลในทุก

ด้าน ผูเ้รียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน  และ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ ประชุม อบรม สัมมนาเพื ่อพัฒ นา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 

        2. วัตถุประสงค์ 

              1. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์และหน่วยงานต้นสังกัด 

     2. เพื่อใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

              3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์และโรงเรียนในสังกัด 
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       3. เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

                   1) การประชุม อบรม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 2 เดือน/ครั้ง รวมจำนวน 6 ครั้ง/ปี 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา, ผูบ้ริหาร สพม.นครสวรรค์, ผูอ้ำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ รวมทั้งสิน้จำนวน 65 คน 

                2) ประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร สพม.นครสวรรค์  1 ไตรมาส/ครั้ง  จำนวน 4 ครั ้ง/ปี 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูบ้ริหาร สพม.นครสวรรค์ ข้าราชการ ลูกจา้งประจำและลูกจ้างช่ัวคราวทุก

คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 55 คน 

       3) ประชุมผูบ้ริหาร สพม.นครสวรรค์ (พุธเชา้) 4 ครั้ง/เดือน จำนวน 48 ครัง้/ปี ผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร สพม.นครสวรรค,์ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รบัผิดชอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน 

         3.2 เชิงคุณภาพ 

                1) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สามารถบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

                2) ผูบ้ริหาร สพม.นครสวรรค์ และบุคลากรในสังกัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและสถานศกึษาในสังกัด 
                 

      4. กลุ่มเป้าหมาย 

     1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัด จำนวน 37 คน 

              2. ผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์ และบุคลากรในสังกัด  จำนวน 55 คน 

      5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

              1 ตุลาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2565 

      6. ขั้นตอนการดำเนินการ 

กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ช่วงเวลาที่จะ

ดำเนินการ 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ,กำหนด   

  ปฏทิินการดำเนนิงาน 

การบริหารจัดการแบบมี 

ส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 ต.ค.64  

2.ประสานงาน,จัดทำเอกสาร, ดำเนินการ

ประชุมตามปฏทิินฯ 

  ต.ค.64 – 

ก.ย.65 

3. จัดทำรายงานการประชุม 

ตามปฏทิินการดำเนนิงาน 

  ต.ค.64 – 

ก.ย.65 

4. สรุปผลแบบสอบถามความ        พงึ

พอใจการประชุม/ปรับปรุง พัฒนา 

  ต.ค.64 – 

ก.ย.65 

5. สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน 

   ตามโครงการ 

  ต.ค.64 – 

ก.ย.65 
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     7. งบประมาณ 

     งบประมาณรวมทั้งสิน้  จำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม 

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กจิกรรม 
งบประมาณ รายการใช้จา่ยงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กจิกรรมประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา     

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คนx30 บาทx2มื้อx6ครัง้) 18,000  18,000  

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน (50 คนx90 บาทxมื้อx6ครัง้) 27,000  27,000  

 1.3 ค่าวัสด ุ 10,100   10,100 

2 กจิกรรมประชุมบุคลากร สพม.นครสวรรค ์     

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คนx30 บาทx2มื้อx4ครัง้) 13,200  13,200  

 2.2 ค่าอาหารกลางวัน (55 คนx90 บาทxมื้อx4ครัง้) 19,800  19,800  

 2.3 ค่าวัสด ุ 3,000   3,000 

3 กจิกรรมประชุมผู้บรหิาร สพม. (พุธเชา้)     

 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คนx30 บาทx1มื้อx42ครัง้) 18,900  18,900  

                          รวมทั้งสิ้น 110,000  96,900 13,100 

8. การประเมินผล 

ดัชนีวดัความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมอืทีใ่ช ้

เชงิปริมาณ 

   1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 

เชงิคุณภาพ 

   1.ผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์ และผู้บริหาร

สถานศกึษามคีวามพงึพอใจในการดำเนนิงาน 

ร้อยละ 80 

    2.สพม.นครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัด

มกีารบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมมีการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

 

-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

-สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

-การแจ้งนโยบาย การ

เสนอแนะ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 

สถานศกึษาในสังกัด 

 

-บัญชลีงช่ือผู้เข้าประชุม 

 

-สรุปผลความพงึพอใจ 

 

 

- วาระการประชุม 

- การนำเสนอการจัดการเรียน 

การสอน/ผลงานเชงิประจักษ์ 

ของสถานศึกษา 

      9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัด

การศกึษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์และหน่วยงานต้นสังกัด 

            2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
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            3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

➢ โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

       1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  เป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญยิ่งในการกำกับดูแล  และสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถึง  มคีุณภาพ  และไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

การบริหารงานสำนักงาน  คือ  เทคนิคที่ใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  
โดยต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ทุน ระบบงาน  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถกำหนด 
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารงาน เช่น การวางแผน การจัดองคก์ร การควบคุม  กำกบั  ติดตาม  ดูแล รวมถึงการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ด้วยการวางแผนการใชจ้่าย
งบประมาณที่มอียู่อย่างจำกัดในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสถานศกึษา   และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 

       2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  ดำเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  
2.2 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์   มีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร

จัดการตามภารกิจงานประจำ 

      3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมนครสวรรค์ จำนวน  60  คน   ได้รับ
การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างทั่วถึง 
         3.1.2 ระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ได้รับการพัฒนา 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการสถานศกึษา 
      3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมี 
คุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เป็นที่ยอมรบัและพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูเ้กี่ยวข้อง 
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       4. ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินโครงการ           

ที ่ กจิกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 ประชุมคณะบริหารฯ เพื่อวิเคราะห์สภาพ

ความจำเป็นในการใชจ้่ายงบประมาณปท่ีี

ผ่านมา และความต้องการท่ีจะพัฒนาใน 

ปีปัจจุบัน                    

2 สำรวจความตอ้งการ                      

3 ดำเนนิการจัดหา จัดซือ้/จ้าง                  

4 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน                    

 
 

      5. ผลผลิต / ผลลัพธข์องโครงการ 

     5.1 ผลผลิต (Outputs) 

    5.1.1 บุคลากรสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    5.1.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีสภาพเหมาะสมพร้อมให้บริการ 

    5.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

    5.2.1 บุคลากรในสังกัดเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ได้รับการบริการที่มี

คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

    5.2.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีระบบการบริหารจัดการที่ดมีี

คุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา 

ผลผลิต   

ตุลาคม 2564 

ถึง 

กันยายน 2565 

1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบัตงิานตาม

ภารกิจหนา้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ มีสภาพเหมาะสม

พร้อมให้บริการ 

 

1. ผลการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร ตาม

ภารกิจงานประจำ 

ระดับดี 
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ผลลพัธ ์

1. บุคลากรในสังกัดเขตพื้นท่ีการศกึษาฯ ได้รับการ

บริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 

2. ระดับความพึงใจ

ของผู้รับบริการ 

 

ระดับดีขึ้นไป 

 

ตุลาคม 2564 

ถึง 

กันยายน 2565 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ มรีะบบการบริหาร

จัดการท่ีด ีมคีุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

3. ระดับคุณภาพ

มาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับดีขึ้นไป 

7. งบประมาณ (ประมาณการ)  
 โครงการนีใ้ช้งบประมาณทั้งหมด   3,500,000  บาท   (สามล้านหา้แสนบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม 
รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ รายการ 
งบประมาณปี  
พ.ศ. 2565 

1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 

1) ค่าตอบแทน 
2) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พัก และพาหนะ เดินทางไปราชการ 
3) ค่าวัสดุสำนักงาน 

4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

5) ค่าซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ 

6) ค่าจา้งถ่ายเอกสาร/จัดทำเอกสาร 

7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1,400,000 

100,000 

200,000 

350,000 

200,000 

300,000 

 50,000 

200,000 

2 ค่าสาธารณูปโภค 

1) ค่าไฟฟ้า 

2) ค่าน้ำประปา 

3) ค่าไปรษณีย์ 
4) ค่าโทรศัพท์ 
5) ค่าอินเตอร์เน็ต 

894,000 
764,000 

30,000 

40,000 

40,000 

20,000 

3 ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ รวม 11 อัตรา 

1) ค่าจ้าง  10,000/เดือน  รวม 3 อัตรา 

2) ค่าจา้ง  9,500/เดือน   รวม 1 อัตรา 

3) ค่าจา้ง  9,000/เดือน   รวม 5 อัตรา 

4) ค่าจ้าง  8,000/เดือน    รวม 2 อัตรา 

1,206,000 
360,000 

114,000 

540,000 

192,000 
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          8.  การติดตามและประเมินผล   

ที่ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจงาน
ประจำ 

ประเมินผลงาน/สรุป
รายงาน 

แบบรายงาน 

2 ระดับความพึงใจของผูร้ับบริการ สอบถาม แบบสอบถาม 
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปรายงาน แบบรายงาน 

        9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

         9.1 การบริหารจัดการในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฯ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

              9.2 บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  

              9.3 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฯ มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการตามภารกิจงานประจำ 

 

➢ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบรหิารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน (โครงการรองรับ 

     นโยบายเร่งด่วน งบบริหารสำนักงานฯ) 

         1. หลักการและเหตุผล 

    การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของ

รัฐจะต้องดำเนินการ  เพื่อใหก้ารพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และประสบความสำเร็จ  บรรลุ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนนิการขับเคลื่อนนโยบายบางเรื่องอาจ

ต้องใช้เวลาเร่งด่วน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นมีขัน้ตอนและวิธีการที่หลากหลาย   จำเป็นจะต้องมีงบประมาณ  

รองรับนโยบายการปฏิบัติงานเร่งด่วน  เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทีก่ำหนด สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

         2. วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศกึษาธิการ    สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

         3. เป้าหมาย 

    1. ดำเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการศกึษาอย่างมี

ประสิทธิภาพให้กับสถานศกึษาในสังกัด จำนวน 37 แห่ง 

    2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรตามนโยบายเร่งด่วนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด 
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         4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ รายละเอียด/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งต้ังคณะทำงาน ตุลาคม 2564 นางวสุ  เกษสำโรง และคณะ 

2 ดำเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนให้สำเร็จ 

ตามขัน้ตอนการปฏบัิตงิานท่ีกำหนด 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 นางวสุ เกษสำโรง และคณะ 

3 นเิทศ ตดิตาม สรุปผล และรายงานผล 

การดำเนนิงาน 

มกราคม - กันยายน 2564 นางวสุ เกษสำโรง และคณะ 

       5. งบประมาณ 

                     งบประมาณรวมทั้งสิน้ จำนวน  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีกิจกรรม 

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณ ดังนี ้(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

        6. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

       1) ผลผลิต (Output) 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ มีระบบการบริหารงบประมาณ และ 

การวางแผน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล ส่งผลใหก้ารบริหาร 

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและคุณภาพนักเรียน 

      2) ผลลัพธ์ (Outcome) 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ สามารถดำเนินงานตามนโยบายของ 

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

        7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

นครสวรรค์ สามารถบริหารจัดการศึกษา

ตามนโยบายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

        8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ บริหารจัดการศกึษาได้ตาม 

นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  ส่งผลใหเ้กิดการบริหารจัดการ 

ที่ด ีมคีุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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ส่วนที่ 4 

การบรหิารแผนสู่การปฏบิัติ 

 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์    ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   6 ยทุธศาสตร์  

เพื่อเปน็เครื่องมอื และกรอบทิศทางสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศกึษานครสวรรค์   เพื่อส่งมอบผลผลติการให้บริการการศกึษาที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

(พ.ศ.2561 – 2580) แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศกึษาธิการ  

แผนพัฒนาการศกึษา เพื่อการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564-2565    ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จรงิ  เพื่อเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรยีน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ไดก้ำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์     ได้ดำเนินการในภาพรวมทั้งการบริหาร 

จัดการ  และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศกึษาตามบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาต้องแต่งตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการดำเนินงาน  

และการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย  โดยใหผ้ลการดำเนินงานสอดคล้องกบัตัวชีว้ัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศกึษาและความตอ้งการจำเป็นตามบริบทของเขตพืน้ที่เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

3. สรา้งความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์  จุดเน้นและ

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ให้บุคลากรใน

หน่วยงานปฏิบัติได้รับทราบและมีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมสี่วนร่วม   และ

สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์   จุดเน้น   และนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.  2564-2565   ตามบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ไข 
5. กำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม     ที่สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ภายใต้นโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อการขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 



แผนปฏิบตัิการประจำป ีพ.ศ. 2565 สพม.นครสวรรค์ 136 

 

6. ดำเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและการใชท้รัพยากรร่วมกัน การกำหนด

กลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า   

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกสำคัญ   ในการดำเนินการแปลงนโยบาย  

ประเด็นกลยทุธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยกำหนด

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

8. ผู้บริหารหน่วยงานต้องใหค้วามสำคัญในการดำเนินงานตามกลยุทธ์  จุดเน้น  และนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

9. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้น   และนโยบาย    ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565   เพื่อติดตามความก้าวหนา้ใน

แต่ละยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     การประเมินผลสำเร็จและ

ผลกระทบของการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

10. กำหนดให้มกีารวิเคราะห์ประสทิธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   รวมทั้งมี

ระบบการกำกับดูแลให้โปร่งใส   และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำหนด 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสำเร็จ 

ของภารกิจงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่

เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล   ยึดถือการปฏิบัติงาน

ตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

บริหารงบประมาณต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า  ประหยัด  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน  มีระบบการ

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย

ติดตามความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

3. ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มสี่วน

ร่วมในการดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการบรหิารแผนสู่การปฏิบัติ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 

ที ่ แนวปฏบิัต ิ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 สพม.นครสวรรค์ แจ้งนโยบาย ทิศทางการดำเนนิงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กันยายน 2564  

2 ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

กันยายน 2564  

3 ส่งข้อเสนอกรอบโครงการ กันยายน 2564  

4 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

กันยายน - ตุลาคม 

2564 

 

5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีจะบรรจ ุ

ในแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 และพจิารณา

จัดลำดับความสำคัญโครงการ 

ตุลาคม 2564  

6 การจัดทำรูปเล่มแผนปฏบัิตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดั 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2564 

 

7 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด พฤศจิกายน 2564  

8 คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด เห็นชอบแผนปฏิบัตกิาร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤศจิกายน 2564  

9 พจิารณาและปรับแผนปฏิบัตกิารประจำป ีคร้ังท่ี 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2564 

 

10 ตดิตาม และรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณการดำเนิน

โครงการ รอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

กันยายน 2565  

11 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2565  
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

(ร่าง) โครงการ................................................................................................................................. 

หน่วยงาน.............................................................................................................................................. 

ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย.................................................................... 

ผูป้ระสานงานหลัก.................................................................................................................................. 

โทรศัพท์/โทรสาร..................................................................E-mail....................................................... 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน*............................................................................................ 

     (1) เป้าหมาย..................................................................................................................................... 

     (2) ประเด็น....................................................................................................................................... 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (  )*....................................................... 

     (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)........................................................................................................ 

     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ............................................................................................................. 

     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)...................................................................................................... 

 

 

หมายเหต ุ(ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลกั)    ชื่อองค์ประกอบ : ............................................................................................ 

   ชื่อปัจจัย : ....................................................................................................... 

(สนบัสนุน ถ้ามี) ชื่อองค์ประกอบ : …………………..………………………………………………………………..…………… 

   ชื่อปัจจัย : …………………………………………………………………………………………………………….. 

   ชื่อองค์ประกอบ : …………………………………………………………………………………………………. 

   ชื่อปัจจัย : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ (X)                                              : M2 – M3 

1)  หลักการและเหตุผล..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

ความสอดคล้องห่วงโซคุ่ณคา่ (Value Chains) ของเปา้หมายแผนแม่บทย่อย 
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2) วัตถุประสงค์................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3) เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome).............................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 ดัชนีชีว้ัดความสำเร็จ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์........................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

4) ระยะเวลาเริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ............................................................................................ 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                     : M4 – M5 

กจิกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 :  

กิจกรรมท่ี 2 :  

  

  

 รวมวงเงิน 

หมายเหตุ : *ท่านสามารถเลือกความสอดคล้องของโครงการของท่านต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น และแผนแม่บทย่อย 

                  ไดม้ากกว่า 1 โดยท่านสามารถเลือกความสอดคล้องดังกลา่วได้ตอนที่นำโครงการเข้าในระบบ eMENSCR และระบบ 

                  จะเชื่อมโยงความสอดคล้องต่อแผนแม่บทฯ ที่ท่านเลือกไปยังยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 **ผลสัมฤทธ์ิของโครงการในการปิดช่องว่างของเป้าหมาย    ถอืเปน็ส่วนสำคัญที่จะใช้ประกอบการ

พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติเกดิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แบบฟอร์มโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการ*        ภายใต้แผนงาน    

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการดำเนินงาน* 

         ดำเนินการเอง                    จัดจ้าง 

4. สถานะโครงการ/การดำเนนิงาน* 

         อยู่ระหว่างดำเนินการ            ยังไม่เริ่มดำเนินการ          ดำเนินการเสร็จแล้ว 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 
o เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
o เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
o เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
o เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
o เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
o เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
อธิบายความสอดคล้อง........................................................................ .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 

       (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................ 

 เป้าหมายที่ ..... 
 เป้าหมายที่ ..... 
 เป้าหมายที่ ..... 

 ประเด็นที่ ..... 
 ประเด็นที่ ..... 
 ประเด็นที่ ..... 

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 

       (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................ 

 เป้าหมายที่ ..... 
 เป้าหมายที่ ..... 

 ประเด็นที่ ..... 
 ประเด็นที่ ..... 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................ 

 เป้าหมายที่ ..... 
 เป้าหมายที่ ..... 

 ประเด็นที่ ..... 
 ประเด็นที่ ..... 

 

แผนระดับท่ี 2 

1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ* 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง* (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปฏิรูป 

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
..................................... 

 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 

1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
ในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
..................................... 

 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
..................................... 

 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 
 เป้าหมายที่ .......... 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 

 ประเด็นปฏิรูปที่ ... 
o แนวทาง/กิจกรรม 

o แนวทาง/กิจกรรม 
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2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ* 
o ยุทธศาสตร์ที่............ 

เป้าหมาย............... 
 แนวทาง.............. 
 แนวทาง.............. 

3. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่… 
o ยุทธศาสตร์ที่… 

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
o ยุทธศาสตร์ที่… 
o ยุทธศาสตร์ที่… 

 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

o แผนที่สอดคล้อง ................................................... 
o แผนที่สอดคล้อง ................................................... 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
o นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
o นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
o นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
o นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o ............................................................... 
o ………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนนิการ 

1.  หลักการและเหตุผล* 
 
 
 
  

2.  วัตถุประสงค์* 
 
 
 
  

3.  เป้าหมาย* 
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  
   

3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  
   

4.  ผลที่คาดว่าจะเกิด* 
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5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 
 
 
 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*   
  

7. พื้นที่การดำเนินการ  
  

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 
  

 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ* 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.                   

-   
                

-   
                

2.                   

-   
                

-   
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ 

1.  วงเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณทั้งหมด*      

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 
ในประเทศ นอกประเทศ 

     

2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ* 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     

 

 

ส่วนที่ 6 : ผลการดำเนินงาน 

1.  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส* 

 ไตรมาสที่....ปี...... 

ผลการดำเนินงาน  

 

2.  การเบิกจ่ายงบประมาณ* 

 ไตรมาสที่.....ปีงบประมาณ........ 

ผลการเบิกจ่าย  
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3.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน*  

 
 
 
 
  

4.  ข้อเสนอแนะ*  

 
 
 
 
  

 

 

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล* ...............................................  โทรศัพท์* ................................................ 

E-mail address*………………………………  โทรสาร*................................................... 
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คณะทำงาน 

 

ท่ีปรึกษา 

1. นางจรยิา  ปารีพันธ์   ผูอ้ำนวยการ สพม.นครสวรรค์ 

2. นายอภเิชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์      รองผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค์ 

3 นายรังสวิุฒิ  พุ่มเกิด   รองผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค์ 

 

คณะทำงาน 

1. นางวสุ  เกษสำโรง   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางวาสนา  นุ่มนาค   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

3. นางสาวอรทัย  นาคดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4. นางสาวณฤดี  เกษตรชัยรัฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางสาวอัจจิมา  พุฒจริะ  ลูกจา้งช่ัวคราว กลุ่มนโยบายและแผน 

 

รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม 

นางวาสนา  นุ่มนาค   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ออบแบบปก 

นางสาวณฤดี  เกษตรชัยรัฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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