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ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทำงเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. 2561-2580) และนโยบำยทุกระดับ เพ่ือน ำนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ ด้วยควำมทุ่มเท มุ่งมั่น 
บนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โดยมุ่งกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรขยำยโอกำส 
สิทธิ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน     
ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึ กษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และเพ่ือกำรจัดท ำแผนในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือกำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  และ        
มีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพที่เท่ำเทียมกัน รวมทั้งส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพสู่
กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
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สำรบัญ 
                 หน้ำ 
ค ำน ำ          ก 
ส่วนที่  1  บทน ำ      1 
 1. ที่ตั้ง        1 
 2. อำณำเขต       1 
 3. กำรติดต่อสื่อสำร     1 
 4. เส้นทำงคมนำคม     2 
 5. แผนที่จังหวัดสุรินทร์    2 
 6. กำรแบ่งส่วนรำชกำร    3 
 7. อ ำนำจหน้ำที่      4 
 8. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 5 
 9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 5 
 10. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 6 
 11. ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 6 
  11.1 ข้อมูลด้ำนปริมำณ   6 
  11.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพ  12 
ส่วนที่  2  ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 19 
 2.1 แผนระดับที่ 1     19 
  ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 19 
 2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 21 
  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 21 
   ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 21 
   ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 23 
   ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 24 
   ประเด็นที่ 1 ควำมมั่นคง (รอง) 24 
   ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 25 
   ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 26 
   แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  
    พ.ศ. 2564-2565  23 
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สำรบัญ –ต่อ- 
           หน้ำ 
  แผนกำรปฏิรูปประเทศ   28 
   แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 28 
   แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 
  กิจกรรมที่ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) 30 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 30 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
            เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 31 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครู 
            และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 32 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 33 
  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 35 
   นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 8  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมัน่คงภำยใน 35 
   นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 35 
 2.3 แผนระดับที่ 3     36 
  แผนกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 36 
  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563-2565) 36 
  แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 37 
  แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 37 
  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (พ.ศ. 2564-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 38 
 2.4 นโยบำยที่เกี่ยวข้อง    38 
  นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 38 
  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 39 
  นโยบำยเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 41 
  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 42 
 2.5 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 44 
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สำรบัญ –ต่อ- 
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ส่วนที่  3  สำระส ำคัญแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 51 
 วิสัยทัศน์        52 
 พันธกิจ        52 
 เป้ำประสงค์       52 
 ค่ำนิยมองค์กร      53 
 ค ำขวัญประจ ำองค์กร    53 
 ยุทธศำสตร์       53 
 กลยุทธ์        54 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 54 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 55 
  กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 57 
  กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 59 
  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 63 
   นโยบำยด้ำนที่ 1  นักเรียนมีคุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 63 
   นโยบำยด้ำนที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 64 
   นโยบำยด้ำนที่ 3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรเป็นนักบริหำรมืออำชีพ 65 
   นโยบำยด้ำนที่ 4  สถำนศึกษำเร่งรัดคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล 66 
   นโยบำยด้ำนที่ 5  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 67 
 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 68 
  โครงกำร บริหำรจัดกำรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 74 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  โครงกำร กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบริหำรจัดกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครู 
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 79 
  โครงกำร ส่งเสริมกำรบริหำรงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้มีประสิทธิภำพ 86 
  โครงกำร นิเทศบูรณำกำรด้วยรูปแบบ PEAR โดยใช้เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำเป็นฐำน 91 
  โครงกำร พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 
   กำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 97 
  โครงกำร พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะสู่หลักสูตรสถำนศึกษำ 105 
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  โครงกำร พัฒนำสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 
   ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) และศูนย์กำรเรียนรู้ 
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  โครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
   และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 145 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
  โครงกำร กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   ด้วย PAER Model และกลยุทธ์ 5 ดี 150 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  โครงกำร ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 159 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 165 
  โครงกำร พัฒนำประสิทธิผลและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
   และกำรท ำรำยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 172 
  โครงกำร พัฒนำระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปี 2565 186 
  โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
   สู่กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 192 
  โครงกำร อบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรครู 
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 200 
  โครงกำร กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 205 
ส่วนที่  4  กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 211 
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สำรบัญ –ต่อ- 
           หน้ำ 
ภำคผนวก 
   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3   ตำมกรอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 
   คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ที่ตั้ง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงเรียนปรำสำท  
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลกังแอน อ ำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ มีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดสุรินทร์  
ประมำณ 30 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหมำยเลข 214 (ถนนสุรินทร์-ช่องจอม) รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตท้องที่ 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอปรำสำท อ ำเภอสังขะ อ ำเภอกำบเชิง อ ำเภอบัวเชด        
อ ำเภอศรีณรงค์ อ ำเภอพนมดงรัก 
  ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้น
ละติจูด ที่ 14 องศำ 19 ลิปดำ 45 ลิปดำเหนือ และ 14 องศำ  53 ลิปดำ  56 ฟิลิปดำเหนือ  เส้นลองจิจูด     
ที่ 103 องศำ  13 ลิปดำ 43 ฟิลิปดำ และ 104 องศำ 3 ลิปดำ 42 ฟิลิปดำตะวันออก รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น  
3,698,836 ตำรำงกิโลเมตร 
 
2. อำณำเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ ำเภอล ำดวน  อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ ำเภอปรำงค์กู่  อ ำเภอขุขันธ์  และอ ำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ ำเภอบ้ำนกรวด  อ ำเภอประโคนชัย  และอ ำเภอพลับพลำไชย 
         จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
3. กำรติดต่อสื่อสำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  เน้นกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.srn3.go.th  หมำยเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อ 
มีดังนี ้
  - หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำร    0-4455-2347  โทรสำร  0-4455-1347 
  - กลุ่มอ ำนวยกำร     0-4455-1333  โทรสำร  0-4455-2052 
  - กลุ่มนโยบำยและแผน       0-4455-2350 
  - กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 0-4455-2349 
  - กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     0-4455-1374 
  - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       0-4455-2351 
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  - กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    0-4455-2351 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   0-4455-2352 
  - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     0-4455-2349  
  - กลุ่มกฎหมำยและคดี       0-8154-5948 
  - หน่วยตรวจสอบภำยใน      0-4455-1374 
 
4. เส้นทำงคมนำคม 
   มีเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์ที่ส ำคัญ 2 เส้นทำง ดังนี้ 
  1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 24) ผ่ำนเขตพ้ืนที่บริกำรเป็นระยะทำง
ประมำณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 450 กิโลเมตร 
  2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 214) ผ่ำนเขตพ้ืนที่บริกำรเป็นระยะทำง
ประมำณ 60 กิโลเมตร 
 
5. แผนที่จังหวัดสุรินทร์ 
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6. กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
  6.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 จัดตั้งตำมมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตำมมำตรำ 34 (1) 
และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และตำมข้อ 3 
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 6 รวมทั้งตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรที่ได้ประกำศจัดตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
จ ำนวน 225 เขต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 พ้ืนที่บริกำร จ ำนวน  6 อ ำเภอ  
คือ อ ำเภอปรำสำท อ ำเภอสังขะ อ ำเภอกำบเชิง อ ำเภอบัวเชด อ ำเภอศรีณรงค์ และอ ำเภ อพนมดงรัก        
โรงเรียนจ ำนวน 233 โรงเรียน  มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่ ตำมแผนภำพ  ที่ 1  ดังนี้ 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ

ทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 

กลุ่มบริหำรงำน

กำรเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม   

กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจดั

กำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำรงำน

บุคคล 

กลุ่มนโยบำย

และแผน 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ จ ำนวน 233  แห่ง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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  6.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  แบ่งสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ใน     
ท้องที่อ ำเภอเดียวกันเป็นเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน  23  เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
   6.2.1 อ ำเภอปรำสำท มีจ ำนวน  8  เครือข่ำย จ ำนวน  75  โรงเรียน 
   6.2.2 อ ำเภอสังขะ        มีจ ำนวน  6  เครือข่ำย จ ำนวน  64  โรงเรียน 
   6.2.3 อ ำเภอกำบเชิง มีจ ำนวน  3  เครือข่ำย จ ำนวน  28  โรงเรียน 
   6.2.4 อ ำเภอบัวเชด       มีจ ำนวน  2  เครือข่ำย จ ำนวน  22  โรงเรียน 
   6.2.5 อ ำเภอศรีณรงค์ มีจ ำนวน  2  เครือข่ำย จ ำนวน  27  โรงเรียน 
   6.2.6 อ ำเภอพนมดงรัก มีจ ำนวน  2  เครือข่ำย จ ำนวน  17  โรงเรียน 
 

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

  8.2 นำยพิชิต  หอมนวล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

  8.3 นำยเดชำ  กำรรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

  8.4 นำยส ำรำญ  อยู่นำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรนิทร์ เขต 3 

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

 10.2 นำยไพบูลย์  เทพบุตร  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำของรัฐ   

 10.3 นำยจ ำลอง  จะมัวดี  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำของเอกชน  

 10.4 นำงจุฑำรัตน์ พลศักดิ์เดช กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

 10.5 นำยสุเชำว์  กิ่งแก้ว  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 10.6 นำงธนำนันต์  ดียิ่ง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 

 10.7 นำยถวิล  บุญเจียม  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 10.8 นำงสำวพิมลพรรณ เพ่ิมทรัพย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 10.9 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

11. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
  11.1 ข้อมูลด้ำนปริมำณ 
   11.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนพื้นที่ องค์กร หมู่บ้ำน และครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

เนื้อท่ี 
(ต.ร.กม) 

ระยะทำง   
จำกอ ำเภอ   

ถึงเขตพื้นที่ฯ 

จ ำนวน 
เทศบำล 

จ ำนวนองค์กร
ปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน 
ชุมชน 

1 ปรำสำท 908.84 - 3 17 18 241 - 
2 สังขะ 1,009.00 50 1 12 12 188 9 
3 กำบเชิง 574.00 25 2 4 6 86 - 
4 บัวเชด 479.00 70 1 6 6 68 - 
5 ศรีณรงค์ 410.00 78 - 5 5 61 - 
6 พนมดงรัก 308.00 30 - 4 4 55 - 

รวม 7 48 51 695 9 
ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดสุรินทร์ 
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   11.1.2 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                 
สุรินทร์ เขต 3 
    11.1.2.1 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ 

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

รวม 233 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.2 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกขนำดตำมจ ำนวนนักเรยีน 
ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ  
 

ขนำด (จ ำนวนนักเรียน) จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดที่ 1  (นักเรียน 120 คนลงมำ) 65 
ขนำดที่ 2  (นักเรียน 121-200 คน) 71 
ขนำดที่ 3  (นักเรียน 201-300 คน) 53 
ขนำดที่ 4  (นักเรียน 301-499 คน) 39 
ขนำดที่ 5  (นักเรียน 500-1,499 คน) 5 
ขนำดที่ 6  (นักเรียน 1,500-2,499 คน) - 
ขนำดที่ 7  (นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป) - 

รวม 233 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564   (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         และกำรสื่อสำร) 
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    11.1.2.3 จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก 
ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ไม่มีนักเรียน - 
นักเรียน 1-20 คน - 
นักเรียน 21-40 คน - 
นักเรียน 41-60 คน 13 
นักเรียน 61-80 คน 15 
นักเรียน 81-100 คน 24 
นักเรียน 101-120 คน 13 

รวม 65 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564   (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตรำส่วน ห้องเรียน : นักเรียน  
                   ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

จ ำนวน 
รร. 

จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนครู อัตรำส่วน 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ห้อง:
นร. คร:ูนร. 

1 ปรำสำท 75 7,720 7,521 15,241 792 240 612 852 4 : 77 1 : 18 

2 สังขะ 64 7,074 6,685 13,759 704 222 564 786 2 : 39 2 : 35 

3 กำบเชิง 28 3,587 3,202 6,789 344 123 254 377 4 : 79 1 : 18 

4 บัวเชด 22 2,293 2,129 4,422 252 77 180 257 2 : 35 5 : 86 

5 ศรีณรงค์ 27 2,636 2,554 5,190 287 102 206 308 1 : 18 1 : 17 

6 พนมดงรัก 17 2,014 1,978 3,992 206 61 148 209 5 : 79 1 : 19 

 รวม 233 25,324 24,069 49,393 2,585 825 1,964 2,789 1 : 19 3 : 53 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
                   และกำรสื่อสำร) 
        ข้อมูลครู  ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564  (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
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    11.1.2.5 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน 
ตำรำงท่ี 6  แสดงจ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน จ ำแนกรำยชั้น ปีกำรศึกษำ 2564  

ชั้น 
จ ำนวน จ ำนวนนักเรียน อัตรำส่วน 

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม ห้องเรียน : นักเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษำ      
อนุบำลปีที่ 1 8 55 71 126 1 : 15 
อนุบำลปีที่ 2 267 2,435 2,263 4,698 1 : 17 
อนุบำลปีที่ 3 275 2,533 2,467 5,000 1 : 18 

รวมก่อนประถมศึกษำ 550 5,023 4,801 9,824 1 : 17 
ระดับประถมศึกษำ      
ประถมศึกษำปีที่ 1 285 2,672 2,667 5,339 1 : 18 
ประถมศึกษำปีที่ 2  285 2,710 2,595 5,305 1 : 18 
ประถมศึกษำปีที่ 3 288 2,989 2,867 5,856 1 : 20 
ประถมศึกษำปีที่ 4 292 3,015 2,806 5,821 1 : 20 
ประถมศึกษำปีที่ 5 283 2,801 2,666 5,467 1 : 19 
ประถมศึกษำปีที่ 6 290 2,860 2,794 5,654 1 : 19 

รวมประถมศึกษำ 1,723 17,047 16,395 33,442 1 : 19 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
มัธยมศึกษำปีที่ 1 100 1,139 908 2,047 1 : 20 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 102 1,109 946 2,055 1 : 20 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 101 954 925 1,879 1 : 18 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 303 3,202 2,779 5,981 1 : 19 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย      
มัธยมศึกษำปีที่ 4 3 26 40 66 1 : 22 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 3 12 23 35 1 : 11 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 3 14 31 45 1 : 15 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 9 52 94 146 1 : 16 
รวมทั้งสิ้น 2,585 25,324 24,069 49,393 1 : 19 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
               และกำรสื่อสำร) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

    11.1.2.6 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด 
ตำรำงท่ี 7  แสดงจ ำนวนนักเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมระบบกำรศึกษำและรำยอ ำเภอ 
 
ที ่

 
อ ำเภอ 

ระดับกำรศึกษำ  
รวมทุกระดับ 

ก่อนประถม ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย 

1 ปรำสำท 2,967 10,819 1,455 - 15,241 
2 สังขะ 2,725 9,258 1,776 - 13,759 
3 กำบเชิง 1,461 4,397 931 - 6,789 
4 บัวเชด 901 3,091 395 35 4,422 
5 ศรีณรงค์ 1,019 3,203 904 64 5,190 
6 พนมดงรัก 751 2,674 520 47 3,992 
 รวม 9,824 33,442 5,981 146 49,393 

ที่มำ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564  (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
              และกำรสื่อสำร) 
 
    11.1.2.7 จ ำนวนบุคลำกรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 8  แสดงจ ำนวนบุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่งและกลุ่ม 
 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษำ 
นิเทศก ์

บุคลำกร
ทำง 

กำรศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 สพป.สุรินทร์ เขต 3 4      4 
2 กลุ่มอ ำนวยกำร   6 2  9 17 
3 กลุ่มนโยบำยและแผน   5   1 6 
4 กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  1   1 2 

5 กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์   5   2 7 
6 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   7   1 8 
7 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1   1 2 
8 กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 
 14    1 15 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษำ 
นิเทศก ์

บุคลำกร
ทำง 

กำรศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 

รวม
ทั้งสิ้น 

9 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   8  1  9 
10 กลุ่มกฎหมำยและคดี   2    2 
11 หน่วยตรวจสอบภำยใน   2    2 
 รวม 4 14 37 2 1 16 74 

ที่มำ : ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ณ วันที่  4  ตุลำคม 2564 
 
    11.1.2.8 แสดงจ ำนวนบุคลำกร  
ตำรำงท่ี 9  แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท 

ที ่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 10 
4 ศึกษำนิเทศก์   13 
5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค (2) 28 
6 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 209 
7 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 41 
8 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 2,406 
9 พนักงำนรำชกำร 183 
10 ครูอัตรำจ้ำง 49 
11 ลูกจ้ำงประจ ำ 65 
12 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน ธุรกำรโรงเรียน 198 
13 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน นักกำรภำรโรง 70 
14 ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติงำน พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 57 

 รวม 3,333 

ที่มำ : ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564  (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  11.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพ 
   11.2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)     
ปีกำรศึกษำ 2563 
    11.2.1.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 
 
ตำรำงท่ี 10  แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ 

      ผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2563  ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  จ ำแนกตำมควำมสำมำรถ  

ควำมสำมำรถ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
สพป.สุรินทร์ 

เขต 3 
ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ด้ำนภำษำ 47.76 50.73 2.97 
ด้ำนค ำนวณ 41.30 44.48 3.18 

รวม 44.53 47.60 3.07 

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)                        
        ปีกำรศึกษำ 2563  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
 
ตำรำงท่ี 11  แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ 
     ผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2562  กับปีกำรศึกษำ 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  จ ำแนกตำมควำมสำมำรถ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ผลต่ำงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 49.40 50.73 1.33 
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 51.28 44.48 -6.80 

รวม 50.34 47.60 -2.74 

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพผู้เรียน (NT)   
        ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

   11.2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2563 (O-NET) 
ตำรำงที่ 12.1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2563 (O-NET) 
    ของนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระ 
ประถมศึกษำปีที่ 6 

2561 2562 2563 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 55.11 47.86 54.14 52.37 
คณิตศำสตร ์ 35.18 32.33 26.94 31.49 
วิทยำศำสตร ์ 39.18 34.01 37.20 36.80 
ภำษำอังกฤษ 32.65 27.71 35.66 32.01 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 40.53 35.48 38.49 38.17 

ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563  ของ สทศ. 

ตำรำงที่ 12.2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2563 (O-NET) 
     ของนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสำระ 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 

2561 2562 2563 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 49.90 51.75 50.23 50.63 
คณิตศำสตร ์ 25.58 22.28 20.67 22.84 
วิทยำศำสตร ์ 34.45 28.94 27.61 30.33 
ภำษำอังกฤษ 25.91 27.93 27.91 27.25 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 33.96 32.73 31.61 32.77 

ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563  ของ สทศ. 

ตำรำงที่ 12.3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2563 (O-NET) 
        ของนักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 6  

กลุ่มสำระ 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 

2561 2562 2563 ค่ำเฉลี่ย 3 ป ี
ภำษำไทย 34.21 37.11 37.62 36.31 
คณิตศำสตร ์ 19.46 16.94 19.29 18.56 
วิทยำศำสตร ์ 25.10 25.65 28.37 26.37 
ภำษำอังกฤษ 29.09 22.22 22.14 24.48 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 22.17 32.40 34.67 29.75 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ 26.01 28.86 28.42 27.76 

ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563  ของ สทศ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

    11.2.1.3 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลกำรประเมินภำพรวมในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ              
กับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 (O-NET) 
 
ตำรำงท่ี 13  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลกำรประเมินภำพรวมในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 (O-NET) 
 

ชั้น 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
(สพป.สุรินทร์ เขต 3) 

ประถมศึกษำปีที่ 6 ภำษำไทย 56.20 54.14 

 คณิตศำสตร์ 29.99 26.94 

 วิทยำศำสตร์ 38.78 37.20 

 ภำษำอังกฤษ 43.55 35.66 

เฉลี่ย (ป.6)  42.13 38.49 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำษำไทย 54.29 50.23 

 คณิตศำสตร์ 25.46 20.67 

 วิทยำศำสตร์ 29.89 27.61 

 ภำษำอังกฤษ 34.38 27.91 

เฉลี่ย (ม.3)  36.01 31.61 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำษำไทย 44.36 37.62 

 คณิตศำสตร์ 26.04 19.29 

 วิทยำศำสตร์ 32.68 28.37 

 ภำษำอังกฤษ 29.94 22.14 

 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 35.93 34.67 

เฉลี่ย (ม.6)  33.79 28.42 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ตำรำงท่ี 14  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ตำมมำตรฐำน 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1  กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ (ใช้ผลกำรประเมินกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ (ใช้ผลกำรประเมินกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 

มำตรฐำนที่ 3  สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมผีลงำนท่ีแสดงควำมส ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงได ้

 
 
ด ี

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนสะท้อนถึงสภำพปัญหำ และด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
สำมำรถเป็นแนวทำงหรือแบบอยำ่งให้กับองค์กรหรือหน่วยงำน
อื่นที่สนใจ ทั้งนี้ ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย          
ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหำรูปแบบหรือวิธีกำรท ำงำนท่ีดี   
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพให้มำกยิ่งข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

 
 
 

ดีเยี่ยม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีแนวทำงส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ
ติดตำมได้ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกขนำด และสะท้อนสภำพ
ปัญหำพร้อมทั้งมีโครงกำร กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน      
ที่พัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำในสังกัด
เป็นไปอย่ำงชัดเจน มีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรที่เกีย่วข้อง ท้ังนี้ ควรบริหำรจดักำร
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดบัปฐมวัย และ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคณุภำพ                
ตำมหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ผลกำรรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
2) กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำต ิ(National Test : NT) 
3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) 
4) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำร
คิดวิเครำะห์ และกำรเขียน 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกระบวนกำรส่งเสรมิสนับสนุน   
กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ โดยจัดให้มีโครงกำร กิจกรรรม     
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อให้ผูเ้รียน        
มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน และกำรคิดวิเครำะห์       
ได้ตำมเป้ำหมำย ส่งเสรมิ สนับสนนุกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  
ด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนจนผลสมัฤทธ์ิมีพัฒนำกำรทีด่ีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร     
ก็ตำมควรส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
มำช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำให้ครอบคลุมในทุกมติ ิ

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชำกรวัยเรียนไดร้ับสิทธิ
และโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                
เท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น  
หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน                

 
 

ดีเยี่ยม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสภำพบรบิทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรยีนปกติและ    
กลุ่มผูเ้รียนทีม่ีควำมต้องกำรพิเศษ ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับสิทธิและ
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ระดับ
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

ในกำรประกอบอำชีพ ประกอบดว้ย 
1) จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มอีำยถุึงเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้น ป.1 
2) อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
3) อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน
ที่จบชั้น ป.6/ม.3/ม.6 
4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มคีวำม
ต้องกำรพิเศษ ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
ได้แก่ เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีควำมรู้และทกัษะพืน้ฐำนใน
กำรประกอบอำชพี และศึกษำตอ่ในสำยอำชีพ 

โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม และมคีวำมรู้ทักษะพื้นฐำน 
ในกำรน ำไปใช้ประกอบอำชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมีกำรจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่ำย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกร
ทำงกำกรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง
ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ ์               
ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 
 
ด ี

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งน ำเสนอ
ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม ควรมีกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกดัให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรูเ้ท่ำทัน   
กำรเปลีย่นแปลง สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นของ
พื้นที่ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยอยำ่งต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้รับบริกำรและผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสยี มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร                
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ให้บริกำร 

 
 
 

ดีเยี่ยม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ในกำรพัฒนำงำน โดยประชำสัมพนัธ์ให้กับผู้ที่มำรับบริหำรและ  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำร
บริหำรจดักำรทั้ง 4 ด้ำน เพื่อน ำขอ้เสนอแนะและควำมคดิเห็น  
ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน                 
อย่ำงไรก็ตำม ควรใช้กระบวนกำรวิจัยช่วยในกำรแสวงหำจดุเด่น 
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ ท่ีสะท้อนกำรปฏิบัติงำนได้จริง 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 ดีเยี่ยม 
 

ที่มำ : ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สตผ.สพฐ.) (พ.ศ.2564) 
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ตำรำงท่ี 15   ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                  กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3) 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนนุ ในกำรสร้ำงภมูิคุ้มกัน 
                พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภยัคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สังคม 
                และสติปัญญำ 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
                ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
                ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10  ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษำและมัธยมศึกษำ  
                  ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำ 
                  ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีไดร้ับกำรเตรียมควำมพร้อม 
                  ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ 
                  ตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำใหม้ีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ 
                  ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
                  อย่ำงสอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
                  ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

          ตัวชี้วัดที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ร้อยละ 80 บรรล ุ
          ตัวชี้วัดที่ 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
          ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 15  อัตรำเข้ำเรยีนของผู้เรยีนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุม่อำยุ   
          ตัวชี้วัดที่ 15.1  ประชำกรวัยเรยีนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ       
                              เข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

          ตัวชี้วัดที่ 15.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูร 
                              ในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ร้อยละ 80 บรรล ุ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
          ตัวชี้วัดที่ 15.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสตูรในปกีำรศึกษำ 2563 
                              ได้ศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 100 - 

          ตัวชี้วัดที่ 15.4  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีกำรศึกษำ 2563  
                              ได้ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19  ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนกัในกำรอนุรักษ์ 
                  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

หมำยเหตุ  : กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกลยทุธ์ที่ 6  กำรปรับสมดลุ                    
                และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำกส ำนัก/หน่วย/กลุม่/ศูนย์ ในส่วนกลำง สพฐ. 
 
ตำรำงที่ 16  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2564) 

ปีงบประมำณ ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
พ.ศ. 2558 74.76 - - 
พ.ศ. 2559 82.42 เพิ่มข้ึน +7.66 
พ.ศ. 2560 82.78 เพิ่มข้ึน +0.36 
พ.ศ. 2561 78.44 ลดลง -4.34 
พ.ศ. 2562 87.79 เพิ่มข้ึน +9.35 
พ.ศ. 2563 80.07 ลดลง -7.72 
พ.ศ. 2564 92.97 เพิ่มข้ึน +12.90 

 
เปรียบเทียบค่ำคะแนนตำมตัวชีว้ัด ปีงบประมำณ 2563-2564 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ผลต่ำงของคะแนน 

IIT 28.92 28.64 -0.28 
EII 28.15 27.40 -0.75 
OIT 22.70 36.93 +14.23 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2560 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผน 
ในระดับต่ำง ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4  ธันวำคม  2560  ในกำรแบ่งแผนออกเป็น  3  ระดับ  ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว 
 แผนระดับท่ี 2  หมำยถึง  แผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุตำม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  และถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับที่ 3  ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนแม่บทภำยในยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
 แผนระดับท่ี 3  คือ แผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำร
พัฒนำของแผนระดับที่ 1  และ 2  ไปสู่กำรปฏิบัติ  หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกิจหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ  
ซึ่งรวมถึง  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน....  แผนปฏิบัติรำชกำร....  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ซึ่งวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนทั้ง  3  ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ดังนี้ 
 
2.1 แผนระดับท่ี 1 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  2.1.1.1 เป้าหมาย 
   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร ์
   1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
   2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีวิสัยทัศน์ คือ  เป็นองค์กร   
ชั้นน ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีคุณภำพกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21  ซึ่งสอดคล้องกับ
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ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์  นอกจำกนี้ยังพัฒนำและเสริมสร้ ำงศักยภำพ
ผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อน       
กำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และ             
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
  2.1.2.1 เป้าหมาย 
   สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
  2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
  2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ  ด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
ในรำยกำรพ้ืนฐำน 6 รำยกำร คือ  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  และปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน  และได้จัดสรรอัตรำก ำลังครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด เป็นกำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส  รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำส
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็ก  โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
  2.1.3.1 เป้าหมาย 
   บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
  2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ 
พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำมดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำ
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ระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย 
ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทยมีควำมม่ันคงในระยะยำวต่อไป 
 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
  2.1.4.1 เป้าหมาย 
   1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   2. ภำครัฐมีบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร
พัฒนำทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย มีกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรพัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมใน
กำรต่อต้ำนทุจริตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันกำรทุกจริตทุกรูปแบบ 
 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21  สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัย    
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    เป้าหมายที่ 2  คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำม 
สำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มี
แผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
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ชีวิตอย่ำงทั่วถึง  พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่   
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  กำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนโดยเฉพำะในระดับต ำบล 
   2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที่ 21 
   แนวทางการพัฒนา  1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉม
บทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท      
4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล   
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย  
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพ     
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู  เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล  เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยกำร
ส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ ทั้งบุคลำกร 
หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนำสถำนอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน       
เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
ของชุมชน 
   3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา   1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ  2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
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   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ/แนวทำง/รูปแบบ/เครื่องมือ/ฐำนข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรส ำรวจแววนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ  แบบสอบถำมควำม
คิดเห็นผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ นักเรียน และพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรวิจัย 
และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ ติดตำมเชิงลึกพร้อมทั้งให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเป็นพ่ีเลี้ยง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม  ทั้งได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคล้องกับศักยภำพ พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสม  กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ  กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   
  2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  รักกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  พัฒนำ
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำที่มี
คุณภำพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3         
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ          
ก่อนประถมศึกษำในพื้นที ่กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
   3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำค
บังคับและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   เป้าหมายของแผนย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  ครบถ้วน  
รู้จักคิด  วิเครำะห์  รักกำรเรียนรู้  มีส ำนึกพลเมือง  มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม  มีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ประสบปัญหำขำดแคลนครู
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วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  กำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ  กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
  2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีระบบให้
ควำมช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเปำ้หมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
   แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน  โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและ 
เด็กด้อยโอกำสในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
  2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  ประเทศไทยมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป้องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และ
แก้ไขปัญหำช่วยเหลือเด็กท่ีติดยำเสพติดให้กับกลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
   2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
   แนวทางการพัฒนา  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 พัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำม
เข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน  พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำ     
ยำเสพติด  สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม  เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย 
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   เป้าหมายของแผนย่อย  ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน     
ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ   
กลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำง
มำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทย        
มีควำมม่ันคงต่อไป 
  2.2.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  คนไทยมคีุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจในควำม
เป็นคนไทย น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนำนำประเทศ 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ  สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำง
เครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
   แนวทางการพัฒนา  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริมให้
มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
   เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำม
มำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำ
กับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีแผนกำร
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักรู้ เข้ำใจ และกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในกำรท ำ
ควำมดีอีกท้ังสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำน
ด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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  2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   2. แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทางการพัฒนา  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ส่งเสริมให้
มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   เป้าหมายของแผนย่อย  ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีกำร
พัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำ
เยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 
  2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์        
โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
   แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด -19      
พ.ศ. 2564-2565  มีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ “คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำง
ทั่วถึง สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำน
เพ่ือรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นกำรพัฒนำ 4 ประกำร ที่ควรให้ควำมส ำคัญ
เป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สำมำรถ         
“ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นกำรพฒันำ ประกอบด้วย 
   - กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy)  
เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรพ่ึงพำต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในระดับพ้ืนที่และชุมชน  ร่วมกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ควำมต้องกำรมำกขึ้นในอนำคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐำนรำกเป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
   - กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว  
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพภำยใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจ โลกแบบใหม่ 
ได้แก่ อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และเน้นคุณภำพ 
กำรเกษตรมูลค่ำสูง อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 
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   - กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ (Human Capital) โดยกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำนให้สนับสนุนอุตสำหกรรมและ
บริกำรเป้ำหมำยที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะวิกฤตและจัดสวัสดิกำร
ทำงสังคมให้เหมำะสม เพียงพอกับควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตโดยเฉพำะในด้ำนรำยได้และสุขภำพ 
   - กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ 
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศ อำทิ 
กำรเร่งรัดพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญ กำรปรับปรุงกฎหมำย และกำรด ำเนินงำนของ
ภำครัฐให้ทันสมัย กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและศักยภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำต่ำง ๆ เพ่ือลด
อุปสรรค ข้อจ ำกัด และส่งเสริมกำรฟื้นฟูและพัฒนำประเทศด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
   โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ ตำมที่
ก ำหนดในระยะเวลำ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) แนวทำงกำรพัฒนำที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร              
เร่งด ำเนินกำรในมิติต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ บนหลักกำรพ้ืนฐำน        
ของแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศด้ำนกำรพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform : CAT) โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยสรุป ดังนี้ 
   กำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยกำร
ยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสำหสกรรมและบริกำร    
ที่จะเป็นเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สำขำตำมที่ระบุไว้ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 2) Future Growth 
ข้ำงต้น ร่วมกับกำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรทุกสำขำอำชีพ
และทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสุขภำพ เพ่ือให้คนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 
   1) กำรยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมแรงงำนที่อยู่ใน
ภำคกำรผลิตและบริกำรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพแรงงำน    
ให้เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนของ        
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงำนเพ่ือให้แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพ      
ในระยะยำว เป็นต้น 
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   2) กำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำและ
ชดเชยคนยำกจน กลุ่มเปรำะบำง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค ำนึงถึงระดับของปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำง
กันของกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมมำกขึ้น พัฒนำระบบและกลไกกำร
ช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมให้
เหมำะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลำดแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรบูรณำกำรตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึง
ระบบข้อมูลในกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล เป็นต้น 
 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
   1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
กำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
    1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพื้นที่ กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยเพ่ือจัดกำรศึกษำ
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ 
   2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
    2.1 ประเด็น 
     1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคล  
ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
     2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำ ที่ต้องมี
กำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 
    2.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม  
      1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้
เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ 
     2) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
     4) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
    2.3 เป้ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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   3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู    
และอาจารย์ 
    3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
    3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง             
ในศตวรรษที่ 21 
    4.1 ประเด็น 
     1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
     2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
     3) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
     4) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
    4.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
      1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนและประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
     2) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ     
ทั้งโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก กำรจ้ำง   
ครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก   
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคม    
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
     3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำมดูแล ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำง
มำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคง 
     4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุสผล ซึมซับคุณค่ำแห่ง
คุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ และสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำง
เป็นรูปธรรรม 
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   5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
    5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชำติ 
    5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
  2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1. เรื่องกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
    1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
    1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอน  
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรม
กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำ 
 2.2.3 กิจกรรมที่ปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ      
(Big Rock) 
  2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 
   1. เป้าหมาย 
    1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ขำดแคลน    
ทุนทรัพย์ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบ
กำรศึกษำ รวมถึงระบบกำรศึกษำซึ่งจัดกำรโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หรือระดับสูงกว่ำอย่ำงเสมอภำคตำมศักยภำพและควำมถนัด 
    2. เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำศึกษำต่ออย่ำงน้อยจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ และได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและมีศักยภำพท่ีจะพ่ึงพำตนเองในกำรด ำรงชีวิตได้ 
    3. ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์  (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในโลก        
ยุคปัจจุบัน 
    4. เกิดระบบหลักประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภำคเอกชน 
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   2. ตัวชี้วัด 
    1. อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80  ระดับประถมศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90              
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ 35 ในปี 2565 
    2. สัดส่วนประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
ระดับประถมศึกษำ ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ 6-14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
    3. มีระบบกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ (Big Data) ของ    
เด็กเยำวชนด้วยเลขบัตรประชำชน 13 หลัก งบประมำณ ตัวชี้วัด และนโยบำยตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภำคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกำสทำงกำร
ศึกษำและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแก่ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
    4. มีกำรพัฒนำเครื่องมือส ำรวจควำมพร้อมของเด็กปฐมวัยในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ และเครื่องมือกำรประเมินศักยภำพด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของประชำกรวัยแรงงำน รวมทั้งมีกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทุก 3 ปี 
  2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   1. เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีควำมรู้ ทักษะ และใฝ่เรียน มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ 
    2. ครู/อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย กำรออกแบบกำร
เรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีจิตวิทยำกำรเรียนรู้ สื่อและกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำและ      
กำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง มีควำมศรัทธำในวิชำชีพและควำมเป็นครู 
    3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้ำนหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี    
เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ มีภำวะผู้น ำ      
ทำงวิชำกำร มีจิตวิทยำในกำรส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี       
ในกำรร่วมมือกับบุคคล หน่วยงำนและชุมชนในกำรส่งเสริมและสร้ำงระบบนิเทศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัยส ำหรับ
ผู้เรียน 
   2. ตัวชี้วัด 
    1. มีหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมแบบหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ในทุกระดับ
กำรศึกษำ 
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    2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning ผ่ำนกำรพัฒนำกำรคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
    3. ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำศักยภำพผู้เรียนแบบถักทอควำมรู้ ทักษะและ   
เจตคติ ค่ำนิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้ำด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับกำรศึกษำ 
    4. ระบบกำรประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคล (Personalized Learning) และสำมำรถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
ลดสัดส่วนของกำรน ำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชำติ มำใช้ในกำรพิจำรณำประเมินผลของครูและผู้บริหำร
สถำบันกำรศึกษำ 
    5. มีแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูง และกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล  
(Personalized Learning) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
   2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    1. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
     1.1 กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและอำจำรย์  
ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
      1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนกำรคัดเลือกนิสิต/นักศึกษำครู ที่มีประสิทธิภำพ
เที่ยงตรง และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
      1 .1 . 2  มีหลั กสู ตรกำรผลิ ตครู ที่ เป็ น เลิ ศและมี รู ปแบบกระบวนกำร               
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นตำมบริบทของสำขำวิชำและพ้ืนที่ 
      1.1.3 มีกรอบมำตรฐำนและตัวชี้วัดสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตครูและ       
ครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิชำชีพครู เพ่ือน ำไปสู่กำรประเมินมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและสมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์สถำบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยง        
ตำมควำมจ ำเป็น 
     1.2 กลไกและระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยสำมัญศึกษำและ
สำยอำชีวศึกษำ ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ 
      1.2.1 มีกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพทั้ งสำยสำมัญศึกษำและสำย
อำชีวศึกษำ ที่เน้นให้ครูมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู เพ่ือน ำไปสู่กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ และกำรวิเครำะห์และพัฒนำ
สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น 
     1.3 มีกำรปรับปรุงระบบกลไกกำรเลื่อนวิทยฐำนะของครู โดยน ำผลกำรประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนส ำคัญในกำรเลื่อนวิทยฐำนะและกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
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 2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง   
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
   5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน  
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
  2.2.4.2 เป้าหมายรวม 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม     
บรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์   
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ   
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
   2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ       
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15 
   3. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยพเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม่ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพ่ิมขึ้น และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน 
   4. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดีและ
เพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง    
ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง 
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มีควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำเป็นหุ้ นส่วน         
กำรพัฒนำที่ส ำคัญ ในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 
   5. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำร ซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำ
ลดลง เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอรัปชั่นลงลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง 
ฐำนภำษีกว้ำงข้ึน และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
    3. คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
    2. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ 
     3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    1. ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม        
ที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
    2. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40  ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ 
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    2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และสภำพร่ำงกำย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    
ม่ังคั่งและยั่งยืน 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
    กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลัก
ของชำติ โดยน ำแนวทำงพระรำชด ำริไปเผยแพร่และพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
พระรำชด ำริ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
    เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา 
    ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  8   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน       
ควำมมั่นคงภำยใน 
   1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด 
   2. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   3. ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
  2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9  เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
   1. แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 11 ประเด็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
   2. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและ
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
   3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย 
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   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนและ
ปฏิเสธกำรทุจริต 
 
2.3 แผนระดับท่ี 3 
 2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ   
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ   
กำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว  ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ              
ใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity)   
คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)     
ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชำติ  2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ  3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   4) กำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็น     
ที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 2.3 .2 แผนปฏิบัติ การด้ านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึ กษาธิการ               
(พ.ศ. 2563-2565) 
  กระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และพิจำรณำเห็นว่ำ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมำกขึ้น ทั้ งใน
ด้ำนกฎหมำย ด้ำนนโยบำยและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ        
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน    
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกับแนวนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นกำรรวมพลังในกำรผลักดันและ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้เด็กปฐมวัย      
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ได้รับกำรดูแล และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี     
คนเก่ง มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์  1) สร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม  2) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย  3) ส่งเสริม และพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  4) ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  5) พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  6) จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกำรศึกษำปฐมวัย  และ       
7) ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคง  เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติ   2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งข  ัน

ของประเทศ  3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  4) กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ  และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำร      
จัดกำรศึกษำ 
 2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง 
และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำร       
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน และแผนอ่ืน ๆ  ในปี พ.ศ. 2563  ถึง พ.ศ. 2565  ซึ่งมีสำระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำร
ศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ  3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  4) กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ   5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ       
โดยมีเป้ำหมำยตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละเรื่องดังกล่ำว 
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  เนื่องด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เดิมในแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดสำระส ำคัญไว้ 6 เรื่อง ตำมนโยบำยและจุดเน้น
เดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษำธิกำรมีประกำศ
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2564 -2565  และนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีกำรปรับเปลี่ยน  จึงมีกำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) มำสู่แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2564-2565  ซึ่งก ำหนดสำระส ำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยมีกำรบูรณำกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัด       
แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำรส ำคัญ เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำนของประเทศต่อไป 
 2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
(พ.ศ. 2564-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 -2580    
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ . 2560-2564) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 -2579                  
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี      
(พ.ศ. 2563 -2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐ ำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 -2565  และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมีสำระส ำคัญ  4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัย      
ทุกรูปแบบ  2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำชนวัยเรียนทุกคน  3) ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย จ ำนวน  14 เป้ำหมำย ตัวชี้วัด จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด  และแนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 
49 แนวทำง  เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศต่อไป 
 
2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562  โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน  และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน  ประกอบด้วย    
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1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์   2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ  
และควำมสงบสุขของประเทศ  3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  4) กำรสร้ำงบทบำทของไทย   
ในเวทีโลก  5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
กำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค  7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก  8) กำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกัน       
ทำงสังคม  10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน        
11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนกำรยุติธรรมและนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง  ได้แก่  1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำม
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพ
ของแรงงำน  6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต  7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต และประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยรำชกำรประจ ำ            
9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้   10) กำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรประชำชน  11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ 
กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 2.4.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2.4.2.1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1) เร่งสร้ำงสถำนศึกษำปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจำก         
ภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีกำรวำงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดโครงกำรโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school 
(SSS) หรือกำรจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีกำรฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ กำรจัดกำร
ควำมรุนแรงเกี่ยวกับร่ำงกำย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 
   2) เร่งพัฒนำบรรจุตัวชี้วัดเรื่องควำมปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนทุกระดับ 
   3) เร่งพัฒนำให้มีหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง     
อย่ำงชัดเจนในทุกส่วนรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2.4.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   1) เร่งจัดท ำและพัฒนำกรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ)    
โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนกำรประกำศหลักสูตรฯ ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2565 
   2) จัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนกำรเรียนรู้แบบถักทอควำมรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้ำด้วยกันด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
   3) พัฒนำช่องทำงกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและมีแพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูง และกำรประเมิน
และพัฒนำผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
   4) มุ่งพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีควำม
ทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นและ  
กำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   5) ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน      
โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.)  ธนำคำร               
กรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรสถำนศึกษำส่งเสริมวินัยกำรออมกับ กอช. 
โครงกำรธนำคำรโรงเรียน และกำรเผยแพร่สื่อแอนเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
   6) พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) ที่มีกำรบูรณำกำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำอำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ     
ทั้งในระบบและนอกระบบ และระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course)        
เพ่ือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้น
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 
   7) ศึกษำวิจัย ถอดบทเรียนควำมส ำเร็จในกำรจัดและ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ            
ในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ของพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำง    
ให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องน ำไปประยุกต์ใช้เหมำะสม 
  2.4.2.3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   1) ด ำเนินกำรส ำรวจและติดตำมเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน เพ่ือน ำเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำโดยเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
เพ่ือรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดยบูรณำกำร
ร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   3) มุ่งแก้ปัญหำคนพิกำรในวัยเรียนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ โดยก ำหนด
ต ำแหน่ง (ปักหมุด) บ้ำนเด็กพิกำรทั่วประเทศ 
  2.4.2.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
   1) ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) และส่งเสริม 
กำรผลิตก ำลังคน ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
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   2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจโดยกำร 
Re-skill, Up-skill, New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำง
อำชีพในรูปแบบที่หลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุที่มีควำมสนใจ โดยมีกำร   
บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   3) จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพและ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริม และพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำชีพทั้งผู้ เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และ             
สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
   4) พัฒนำแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่ำงพันธุ์ R อำชีวะซ่อมทั่วไทย โดยกำรน ำร่อง    
ผ่ำนกำรให้บริกำรของศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ ำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำร
แก่ประชำชน 
  2.4.2.5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) พัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA)    
โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA) 
   2) พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำรจัดท ำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับ
อำชีวศึกษำ 
   3) ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงศึกษำทั้งระบบ ควบคู่กับกำรให้
ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
  2.4.2.6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   1) พัฒนำระบบสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ในกำรจัดระบบทะเบียน
ประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดสรรเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนผ่ำน    
แอฟพลิเคชัน “เป๋ำตัง” ของกรมบัญชีกลำงไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
  2.4.2.7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   จัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 
 2.4.3 นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำม
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ปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภั  
ยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
  2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 
  3. ฐำนข้อมูล Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุน        
กำรด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของ        
แต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน    
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวั ยให้มีคุณภำพ   
และมำตรฐำนประชำชนในแต่ละช่วงวัย ได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและ   
เต็มตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงวัย 
  7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักดิ์ศรี
เท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 
 2.4.4 นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็น
ส่วนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 
และสำมำรถด ำเน ินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่   1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย  2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐ่ำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง    
ในศตวรรษที่ 21 และ  3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ        
จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ดังนี้ 
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    1) ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ  จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมี    
สุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
   2) ด้านโอกาส 
               2.1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน  มีพัฒนำกำรที่ดีทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
              2.2) ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ  สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำม เป็นเลิศ  เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
              2.3) พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
              2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ       
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ตำม  
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ด้านคุณภาพ 
    3.1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง    
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
             3.2) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง  
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
             3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น   
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล     
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
             3.4) พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
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              4) ด้านประสิทธิภาพ 
               4.1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยพ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
             4.2) พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก 
และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
    4.3) บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน 
    4.4) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    4.5) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    4.6) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
2.5 มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
เพ่ือเป็นข้อก ำหนด และแนวทำงในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่         
ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมำ และมีกำรทบทวน ปรับปรุง พัฒนำ ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560  ตำมล ำดับ  
เพ่ือให้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมชัดเจน  ครอบคลุม  สอดคล้องกับภำรกิจ  นโยบำย  และ
แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ   พ.ศ. 2560-2579  
รวมทั้งสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้ใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีจ ำนวน  3  มำตรฐำน       
14 ตัวบ่งชี้  56  ประเด็นกำรพิจำรณำ  แยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
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มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 
รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 

พิจำรณำที ่
รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

1 กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี 1 ภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย 
  2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

  3 กำรใช้แผนเปน็เครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

  4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

  5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธภ์ำยในและภำยนอก
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  6 กำรน ำผลกำรด ำเนนิงำน มำพฒันำกำรบริหำร  และ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

2 กำรพัฒนำสู่องค์กำร     
แห่งกำรเรียนรู้ 

1 กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น ค้นหำ 
ควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทัน 
กำรเปลี่ยนแปลง 

  2 กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ 
ทำงวชิำชีพ (Professional  Learning Community 
 : PLC)  

  3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ  
และวิธีกำรที่หลำกหลำย  เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำส 
ได้เรียนรู้ตำมบรบิทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  4 กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
และพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

3 กำรกระจำยอ ำนำจและ
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

1 กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 2 กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนของ 
องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 



46 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ตัวบ่งชี ้
ที่ 

รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 
พิจำรณำที ่

รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

  3 กำรส่งเสริม สนบัสนุน กำรมีสว่นร่วมในกำรจัดกำร 
ศึกษำขั้นพื้นฐำน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร 
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน 
สังคมอ่ืน 

  4 กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

ตัวบ่งชี ้
ที่ 

รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 
พิจำรณำที ่

รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

1 กำรบริหำรงำน          
ด้ำนวชิำกำร 

1 พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับเป้ำหมำยจุดเนน้สำระท้องถ่ินและสอดคล้อง 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

  2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

  3 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำร 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ 
และผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่ 
หลำกหลำยของผู้เรียน ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

  5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และ 
น ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร 
ศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนนุ ก ำกบั ดูแล ติดตำม และ  
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 

  7 จัดท ำวิจัย ส่งเสริมกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัย 
ไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี ้
ที่ 

รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 
พิจำรณำที ่

รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

  8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัด 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2 กำรบริหำรงำน 
ด้ำนงบประมำณ 

1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ                 
สอดคล้องกับนโยบำย  ปัญหำ และควำมต้องกำร 

  2 กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
  3 ควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
  4 กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
3 กำรบริหำรงำนดำ้น      

กำรบริหำรงำนบุคคล 
1 วำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร 
  2 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำอยำ่งถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

  3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชเูกียรติครูและ                
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้อง 
กับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเปน็และส่งเสริมควำม 
ก้ำวหน้ำในวชิำชีพของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

  4 กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

4 กำรบริหำรงำนดำ้น     
กำรบริหำรทั่วไป 

1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
 2 กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน 
  3 กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ 

สภำพแวดล้อม 
  4 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำน 
  5 กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในหน่วยงำน 
  6 กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครู และบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
  7 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
5 กำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศกำรจดั
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

 กำรจัดระบบตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศ 
กำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก  4  ด้ำน  และกำรน ำนโยบำย 
สู่กำรปฏิบัต ิ
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มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 
รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 

พิจำรณำที ่
รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดง
ถึงควำมส ำเร็จ และเป็น
แบบอย่ำงได ้

 ผลงำนหรือผลกำรด ำเนนิงำนของกลุ่ม/หน่วย 
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำย 
ประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจ ทั้งนี้เปน็ผลงำนที่ 
เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำร  
ศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ      
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยใน    
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ                    
จนเกิดประสิทธิภำพ เปน็ที่ยอมรับและสำมำรถ                     
ยึดเป็นแบบอย่ำงได ้

2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
และกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำน    
ต้นสังกัด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก     
จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

   2.1 ระดับปฐมวัย (ติดตำมและประเมินผลเฉพำะ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) 

   2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ติดตำมและประเมินผล
ทั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ) 

3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
มีคุณภำพตำมหลักสูตร 

1 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พทุธศักรำช 2560 

 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพืน้ฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT) 

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

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

รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 
พิจำรณำที ่

รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

  4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ.2551 (ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ติดตำมและประเมินผล
ในระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3,  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ติดตำมและ
ประเมินผลในระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3  และ 6) 

   ประเด็นย่อยที่ 4.1 – ป. 6 
   ประเด็นย่อยที่ 4.2 – ม. 3 
   ประเด็นย่อยที่ 4.3 – ม.6 

  5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิด 
วิเครำะห์ และกำรเขียนตำมหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 

   ประเด็นย่อยที่ 5.1 – ป. 6 
   ประเด็นย่อยที่ 5.2 – ม. 3 
   ประเด็นย่อยที่ 5.3 – ม.6 
  6 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พทุธศักรำช 
2551 

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

ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
4 ประชำกรวัยเรียนได้รับ

สิทธิและโอกำสทำงกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำนเทำ่เทียม
กัน ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะ
พื้นฐำนในกำรประกอบ
อำชีพ 

1 จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำ 
ภำคบังคับ ได้เข้ำเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 

 2 อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
 3 อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 3  มัธยมศึกษำปีที่ 3  และมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 

  ประเด็นย่อยที่ 3.1  - ป.6 
  ประเด็นย่อยที่ 3.2  - ม.3 
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ตัวบ่งชี ้
ที่ 

รำยกำรตัวบ่งชี ้ ประเด็นกำร 
พิจำรณำที ่

รำยกำรประเด็นพิจำรณำ 

   ประเด็นย่อยที่ 3.3  - ม.6 
  4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ 

   ประเด็นย่อยที่ 4.1  เด็กพิกำรเรียนรวม 
   ประเด็นย่อยที่ 4.2 เด็กด้อยโอกำส 
   ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3  มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน

ในกำรประกอบอำชีพ 
  6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3  ทีจ่บหลักสูตรได้ศึกษำต่อ

ในสำยอำชีพ 
5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
มีผลงำนเชิงประจักษ์   
ตำมเกณฑ์ ได้รับกำร     
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ เป็นผลงำนทีไ่ด้รับรำงวัลในระดบัชำติขึ้นไป 
โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศ ที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือรำงวัล
เทียบเคียงและเปน็รำงวลัในปีกำรศึกษำปัจจบุัน 

6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจ 
ในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ให้บริกำร 

 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดำ้นกำรบริหำรและ    
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำน  
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของ
กลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  โดยใช้
แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำร
ให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ) รวมทั้งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ประกอบกับรัฐบำลได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งมีนโยบำยจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์  
เพ่ือให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 โดย นำงภำนิชำ อินทร์ช้ำง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำร       
จัดกำรศึกษำ  5  ด้ำน  คือ  
 ด้ำนที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม  ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษท่ี  21  อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ด้ำนที่  2  ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยกระดับ              
ควำมเป็นมืออำชีพ 
 ด้ำนที่  3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร  เป็นนักบริหำรมืออำชีพ 
 ด้ำนที่  4  สถำนศึกษำเร่งรัดคุณภำพ  สู่มำตรฐำนสำกล 
 ด้ำนที่  5  เขตพืน้ที่กำรศึกษำพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร  ก ำกับ  ติดตำม  และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  ประกอบด้วย   
15  มำตรฐำน  58  ตัวชี้วัด  รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับกำรประสำน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ      
ในสังกัดเป็นหลักในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรประเมินตนเองในกำรพัฒนำและกำรบริหำร    
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 
 “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” คือ ภำพแห่งควำมส ำเร็จที่คำดหวังว่ำทุกภำคส่วน  
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
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 วิสัยทัศน์ : Vison 
        “เป็นองค์กรชั้นน า ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21” 
 

 พันธกิจ  : Mission 
  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง                   

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
  2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ           

ในกำรแข่งขัน  
  3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ                     

ในศตวรรษท่ี 21  
  4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ        
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

  5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพในศตวรรษท่ี 21 
  6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 
       8. พัฒนำสถำนศึกษำโดยใช้กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล อย่ำงทั่วถึง                         
สู่ห้องเรียนคุณภำพ 
      9. พัฒนำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
  เป้าประสงค์ : Goal 
  1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย       
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ และมีจิตสำธำรณะ 

  2. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำม 
สำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen)  พร้อมก้ำวสู่สำกล  น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

  3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณิตศำสตร์  ศิลปะ ดนตรี  
กีฬำ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และอ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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  4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร)  กลุ่มชำติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกำส  และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร  ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทัว่ถึง  เท่ำเทียม  และมีคุณภำพ 
  5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21         
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

  6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร 
มีกำรก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยี  งำนวิจัย  มีนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

  ค่านิยมองค์การ : 5  G 
      Good Moral   : คุณธรรมที่ดี 
  Good Wisdom    : ปัญญำที่ดี 
      Good Service Mind  : ใจบริกำรที่ดี 
      Good Participation  : กำรมีส่วนร่วมที่ดี 
      Good Organization  : องค์กำรที่ดี 
 

 ค าขวัญประจ าองค์กร  :  Motto  
            “งำนได้ผล คนส ำรำญ องค์กรส ำเร็จ” 

       Work Success Happiness to all person Organization Complete 
 

 ยุทธศาสตร์ : Strategy 
  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน       
และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  มีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัย จำก
ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในกำรสรำ้งภมูิคุ้มกัน    

พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่ชำยแดนไดร้ับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ      
ตำมบริบท 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบตัิ 
และภยัคุกคำมทุกรูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภยัพิบัติ ภัยคุกคำม           
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดระบบ         
ควำมปลอดภัยตำ่ง ๆ สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดสูโ่รงเรียนได้ 

ร้อยละ 80 

 
  แนวทางพัฒนา 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยง และด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบตัิ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบให้สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอบุัติซ้ ำ (New Normal) 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 
-กลุ่มอ ำนวยกำร 

2 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำรป้องกัน  
และแก้ไข เกีย่วกับภัยคุกคำม ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคกุคำม   
ในชีวิตและทรัพยส์ิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ     
และภำวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ ำ ตลอดจนพฤติกรรม      
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับควำมปลอดภยั 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

3 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสรมิสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบตัิและภยัคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบตัใิหม่
และโรคอุบัติซ้ ำ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

4 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรูด้้วยตนเองที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning รวมถึงควำมพร้อมของครผูู้สอนในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์
ภัยพิบัติและภยัคุกคำม 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีฯ 
-กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสร้ำงระบบนเิวศน์กำรเรียนรู ้    
ที่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย มคีวำมอบอุ่น    
และมีควำมสุขในสถำนศึกษำ 
 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

6 เสรมิสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่           
ไม่เหมำะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ควำมรุนแรง       
ในสถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิดทำงเพศและยำเสพติด โดยควำมร่วมมือ
จำกภำคีเครือข่ำย 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีกำรพัฒนำกำรสมวัย 
   2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
   4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน        
ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   5. เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
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  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 อัตรำกำรเข้ำเรยีนสุทธิระดับช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 70 
2 ร้อยละผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิกำร ผูด้้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และ         

พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็น 
ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน ร้อยละ  20 

 
  แนวทางพัฒนา 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค       
โดยกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)    
ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสรมิพัฒนำกำรจำกสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยท่ีมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำต ิ

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มี
คุณภำพให้แก่ประชำกรวัยเรียนทกุคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำ
ตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน ควำมถนัดและศักยภำพของแต่ละ
บุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง ติดตำม 
และประสำนช่วยเหลือ ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     
ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำใหเ้ข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคณุภำพ และได้รับ    
กำรพัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมลู                  
องค์ควำมรู้และแนวทำง/วิธีกำร/เครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรป้องกัน
นักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

 

4 พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวย   
ควำมสะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร กำรวัดและประเมินผล     
ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

5 ส่งเสริม พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

6 ระดมกำรมสี่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำส และ      
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
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  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  และ  
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำม
พร้อมทั้งทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
   4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
2 ร้อยละของผูเ้รียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนรำ่งกำย จิตใจ อำรมณ์ สงัคม และ

สติปัญญำ 
ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  90 
4 คะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 41.33 
5 ร้อยละของครสูอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ได้รับ    

กำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ 
(CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไดร้ับกำรเตรียมควำม
พร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ ร้อยละ 10 
8 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ  10 
9 จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ           

ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์
โรงเรียน 22 
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  แนวทางพัฒนา 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี         
มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำ      
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำ้
เจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบตั ิ

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

2 พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ (Multiple Intelligences) สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

3 พัฒนำผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์         
กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล และ
ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่ือมโยง     
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของประเทศ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

4 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

5 ด ำเนินกำรคดักรอง/วดัควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน                 
เพื่อพัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพและส่งเสรมิขีดควำมสำมำรถ           
ตำมศักยภำพ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

คุณภาพครู 
6 ส่งเสริมให้ครสูำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้รูปแบบ 

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
สพป. 

โรงเรียน 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

7 พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรจดักำรเรียน
กำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยดีิจิทัล รวมถึงมีควำมรู้และทักษะในสังคม  
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในควำมเป็นครมูืออำชีพ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเอง
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำรำยบุคคล ส่งเสรมิกำร
ทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดบัสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ          
มีจรรยำบรรณ และจติวิญญำณควำมเป็นคร ู

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

หลักสูตรและอืน่ ๆ 
9 พัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ        

ขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนของสำมมโนทัศน์หลัก คือ 
Career Education, Competency Building, Creative Education 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

10 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวดัประเมินผลเพื่อกำรเรยีนรู้ (Assessment for 
Learning) ที่สอดคล้องกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ โดยใหม้ีรูปแบบ
วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย    
กำรประเมินภำคปฏิบตัิ (Performance-based Assessment) และ
กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

11  เพิ่มคุณภำพกำรจดักำรศึกษำและบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนในกำรจดั      
กำรเรยีนรวม 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

12 พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของผู้เรียน รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรขยำยผล 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

13 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำ     
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

14 บูรณำกำรกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ 
หรือกำรมีงำนท ำตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

15 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ    
เด็กปฐมวัยแห่งชำต ิ

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

16 สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตครปูฐมวัย ครูประถมศึกษำ    
ให้สอดคล้องกับบรบิทพื้นที่ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำร
บริหำรจดักำรกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำร
นิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพี่เลี้ยงในสถำนศึกษำ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

17 เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ 
(HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจดักำรพัฒนำศักยภำพบุคคล   
สู่ควำมเป็นเลิศ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2. สถำนศึกษำและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและ     
เอ้ือต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท 
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   3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรงบประมำณ และ             
กำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
   4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและ   
กำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศกึษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดจิิทัล ร้อยละ 80 
2 สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพื่อกำรเรยีนกำรสอน และงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรยีนกำร

สอนต่องำนอ่ืน ๆ 
สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ  
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพื้นที ่

ร้อยละ  80 

4 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมิน ITA ร้อยละ 50 
5 ร้อยละของโครงกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสรุินทร์ เขต 3     

ที่บรรลผุลสัมฤทธ์ิตำมค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ชำต ิ
ร้อยละ  10 

 
  แนวทางพัฒนา 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

กลุ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนำระบบฐำนข้อมลูกลำง (Big Data) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำฯ และสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็นปัจจบุัน 
เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของนักเรียน และ
ผู้รับบริกำรทุกประเภท รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมลู เพื่อปรับปรงุ  
กำรบริกำร กระบวนงำน ตลอดจนกำรพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรม     
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรทั้งในภำพรวม และเฉพำะกลุ่มได้ โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และปลอดภัยในทุกมติ ิ

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

2 พัฒนำและจัดระบบข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ส ำหรับประชำชน 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ไดม้ีกำรเขำ้ถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำง 
ไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

3 ส่งเสริม กำรน ำเทคโนโลยีดจิิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจดักำรให้มี
ประสิทธิภำพทุกระดบั 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศกึษาและพ้ืนที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำหรับโรงเรียนท่ีสำมำรถด ำเนินกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคณุภำพ 
สพป. 

โรงเรียน 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

5 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ     
ที่มีคุณภำพ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มอ ำนวยกำร 
-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

6 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรยีน     
ที่สำมำรถด ำรงอยูไ่ด้อย่ำงมีคณุภำพ ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที ่

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนิเทศตดิตำมฯ 
-กลุ่มนโยบำยและแผน 

7 บริหำรจดักำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้มโีอกำส
ได้รับกำรศึกษำที่มีคณุภำพ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

8 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ  
พื้นที่พิเศษ อำทิ โรงเรียนในโครงกำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ โรงเรียน      
ในโครงกำรพระรำชด ำร ิ

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

9 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำและกำรเพิม่ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจดักำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

10 พัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสรมิให้สถำนศึกษำ      
มีควำมเข้มแข็งในระบบประกันคณุภำพ 

สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อน

นโยบำยตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของผู้เรียนและสถำนศึกษำ      
ในบริบทของแต่ละพื้นท่ี และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและงบประมำณ
ไปสูส่ถำนศึกษำ โดยลดกิจกรรมทีด่ ำเนินกำร เน้นก ำกับทิศทำงและ
ติดตำมประเมินผล 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
และ  ทุกกลุ่ม 

12 สนับสนุนให้มีกำรปรบัอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสม 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สพป. 

โรงเรียน 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

14 พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ ด้ำนกำรวำงกลยุทธ์
องค์กร กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน กำรสร้ำงสุขในองค์กร ด้ำนควำม

สพป. ทุกกลุ่ม 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบหลัก กลุ่มงำนร่วม 

เชื่อมโยงจำกนโยบำยสู่กำรปฏิบตั ิวัฒนธรรมกำรให้บริกำร และกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน และใหม้ีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพมำตรฐำน
ต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

15 บริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ เพื่อลดภำระงำนอ่ืนของครูที่ไม่ใช่   
กำรสอน และบริหำรอัตรำก ำลังในส ำนักงำนทุกระดับใหส้อดคล้อง     
กับภำรกิจ เพื่อส่งเสรมิกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
-กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

16 พัฒนำระบบกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยให้บุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ      
น ำหลักธรรมำภบิำลไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรมอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มกฎหมำยและคดี 
-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

17 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพป. 
โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

18 บูรณำกำรระบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในเชิง
นโยบำย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร ์(Cluster) 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

สพป. 
โรงเรียน 

 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
-กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

19 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และจัดกำรศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพิ่มบทบำทและกรอบภำรกิจท่ี
ตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และกระทรวงศึกษำธิกำรมำกข้ึน 

สพป. 
โรงเรียน 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
-กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
-กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มีวิสัยทัศน์ สร้ำงคุณภำพ        
ทุนมนุษย์สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน ผ่ำนกำรขับเคลื่อนใน 4 กลยุทธ์หน่วยงำน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และกลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำแล้ว  ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ของกำร
ด ำเนินงำนได้ก ำหนดประเด็นส ำคัญ โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด แนวทำงในกำรด ำเนินกำร และ
แผนงำน/โครงกำรร โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำจใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

การด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
      “งานได้ผล  คนส าราญ  องค์กรส าเร็จ”  

 
นโยบายด้านที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
                     เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21   
                     อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
มำตรฐำน 

ที ่
รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

1 นักเรียนมีคุณธรรม 1.1 นักเรียนมีเหตุผล ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.2 นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม  
  1.3 นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎกติกำของสังคม 
2 ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ     

คิดวิเครำะห์ และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

2.1 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียนได้   
คิดเลขเป็นตำมระดับช่วงวัย 

 2.2 นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

3.1 ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต 
 3.2 ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
  3.3 ทักษะกำรสื่อสำร 
  3.4 ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
  3.5 ทักษะกำรเรียนรู้ 
  3.6 ทักษะกำรร่วมมือ 
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นโยบายด้านที่ 2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
                      ยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
มำตรฐำน 

ที ่
รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

1 ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 1.1 ครูมีแผนพัฒนำตนเอง (Individual plan)    
และเป็นแบบอย่ำงที่ดี   

  1.2 มีกำรอบรมพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.3 มีกำรพัฒนำด้ำนสื่อเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
  1.4 กำรร่วมสร้ำงสังคมแห่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (Professional Learning 
Communication : PLC) 

2 ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ 

2.1 มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศในชั้นเรียน และ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  2.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
  2.3 มีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ จัดท ำแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning และ
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

  2.4 มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย 

  2.5 กำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ครูมืออำชีพ 3.1 ครูผู้สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับนักเรียน 
  3.2 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทักษะสื่อสำร 

ได้อย่ำงเหมำะสม 
  3.3 นวัตกรรมกำรสอนและเผยแพร่   

Best practice 
  3.4 มีเครือข่ำยแห่งกำรเรียนรู้ (Network Learning) 
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นโยบายด้านที่ 3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ   

มำตรฐำน 
ที ่

รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

1 ผู้บริหำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ด ี

1.1 มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 

  1.2 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย  พันธกิจ    
ของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 

  1.3 มีปฏิสัมพันธ์  มีทักษะกำรสื่อสำร เป็นผู้สร้ำง  
แรงบันดำลใจ 

2 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 2.1 เป็นผู้น ำและสำมำรถใช้เทคโนโลยี  สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

  2.2 เป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน 
พัฒนำทำงวิชำกำร 

  2.3 กำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ และกำรก ำกับ  
ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 

  2.4 กำรบริหำรด้ำนวิชำกำรผ่ำนกระบวนกำร PLC 
3 ผู้บริหำรมืออำชีพ 3.1 มีนวัตกรรมกำรบริหำรและเผยแพร่ วิธีกำร

ปฏิบัติงำนที่ดี (Best practice) 
  3.2 มีเครือข่ำยแห่งกำรบริหำร  (Network 

Learning) 
  3.3 มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับกำรยอมรับจำก

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และสังคม 
  3.4 มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรใน

สถำนศึกษำ 
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นโยบายด้านที่ 4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  
มำตรฐำน 

ที ่
รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

1 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 1.1 จัดสภำพบริบทของสถำนศึกษำ ที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ สะอำด ปลอดภัย 

  1.2 แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน มีกำรใช้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อ   
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

  1.3 มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียง
เหมำะสมและมีคุณภำพ 

2 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร 2.1 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติ
กำรของสถำนศึกษำ 

  2.2 สถำนศึกษำมีวิธีปฏิบัติสู่ควำมเป็นเลิศ        
(Best Practice) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำนของสถำนศึกษำ 

  2.3 สถำนศึกษำยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรพัฒนำ
องค์กร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนกำร 
Professional Learning Communication : 
PLC 

  2.4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภำพ 

3 ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 3.1 สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัด
กำรศึกษำ 

  3.2 สถำนศึกษำมีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ กับหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนอื่น และชุมชน 

  3.3 มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
น ำเสนอผลงำน วิจัย มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
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นโยบายด้านที่ 5  เขตพืน้ที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

มำตรฐำน 
ที ่

รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำม    
เป็นเลิศ 

1.1 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกำรให้บริกำร  เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

  1.2 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล 

  1.3 มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน     
(Area-Based Management) ในรูปแบบกำร
กระจำยอ ำนำจ 

2 กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภำพในกำรบริหำร 
งำนด้ำนวิชำกำร 

  2.2 กำรก ำกับติดตำม สนับสนุนกำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณ 

  2.3 กำรก ำกับติดตำม และส่งเสริมกำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนบุคคล 

  2.4 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ร่วมกับ  
ภำครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น 

  2.5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำน            
มีนวัตกรรมที่แสดงถึงควำมส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้ 

  3.2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

  3.3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
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มำตรฐำน 
ที ่

รำยกำร ตัวชี้วัด รำยกำร 

  3.4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำร
ประกอบอำชีพ 

  3.5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำม
เกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำม     
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จ ำแนกเป็นงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน และงบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติและ
นโยบำย  จ ำนวน  6,162,100.- บำท   จัดสรรกรอบงบประมำณ ได้แก่ 
 1. งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน   จ ำนวน  3,619,340.-  บำท 
 2. งบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำย  จ ำนวน  2,542,760.-  บำท 
โดยด ำเนินกำรตำมกรอบงบประมำณ ดังนี้ 
 1. งบประมาณบริหารจัดการตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าภาพปฏิบัติ 

1 งานประจ า   
 1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ 400,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 100,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 500,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อลื่น 100,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 1.6 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำน 400,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 รวม 1,600,000.-  
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ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพปฏิบัติ 

2 ค่าสาธารณูปโภค   
 2.1 ค่ำไฟฟ้ำ 300,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.2 ค่ำน้ ำประปำ 100,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.3 ค่ำโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 50,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 2.4 ค่ำไปรษณีย์ 50,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
 รวม 500,000.-  
3 ค่าจ้างชั่วคราว   
 ลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  ของ     

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
1,519,340.-  

 รวมงบบริหำรจัดกำรตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน 3,619,340.-  
 
 2. งบภารกิจหลักเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนควำมมั่นคง   
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนควำมมั่นคง 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 -ไม่มี -.-  
 รวมงบประมาณ -.-  
2 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม 

                               เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 -ไม่มี -  
 รวมงบประมำณ -  
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ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรเสริมสร้ำงสังคม 

                               แหง่กำรเรียนรู้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงฯ  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สพป.สุรินทร์    เขต 3 

547,600.- กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
น.ส.สวุรรณ์นี สวยรูป 

 3.2 ส่งเสริมกำรบริหำรงำนโครงกำรอำหำร
กลำงวันให้มีประสิทธิภำพ (รองบประมำณ) 

10,000.- กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
นำงนิตยำ ธรรมนำม 

 3.3 นิเทศบูรณำกำรด้วยรูปแบบ PEAR โดยใช้
เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำเป็นฐำน 
(รองบประมำณ) 

30,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยบุญเจริญ บุญเชิด 

 3.4 พัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เป็นเลิศควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำ (Literacy) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
(รองบประมำณ) 

10,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยบุญเจริญ บุญเชิด 
น.ส.วำริสำ ดวงใจ 

 3.5 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษท่ี 21 (รองบประมำณ) 

10,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงอำนันท์ปภำ ฉลำดเอ้ือ 

 3.6 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะสู่หลักสูตร
สถำนศึกษำ (รองบประมำณ) 

5,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงอำนันท์ปภำ ฉลำดเอ้ือ 

 3.7 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ    
     (รองบประมำณ) 

5,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงอำนันท์ปภำ ฉลำดเอ้ือ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3.8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (รองบประมำณ)  

15,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงสมพร พรหนองแสน 
นำยศิริมงคล ทนทอง 

 3.9 พัฒนำสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำ
พอเพียง) และศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนกำรนิเทศ
แบบ Pidre  (รองบประมำณ) 

10,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงวิลำวัลย์  จุดโต 

 3.10 กำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (รองบประมำณ) 

10,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงนิชำภัทร ผะงำตุนัตถ์ 

 3.11 เปิดบ้ำนวิชำกำร สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(รองบประมำณ) 

30,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยปิยะรำษฎร์ แก้วสมุทร์ 

 3.12 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำ     
ที่ยั่งยืนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และ     
พัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รองบประมำณ) 

15,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยปิยะรำษฎร์ แก้วสมุทร์ 

 รวมงบประมำณ 702,600.-  
4 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 4.1 กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้วย PAER Model 
และกลยุทธ์ 5 ดี 

30,000.- กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
น.ส.ทัศนีย์  เครือแก้ว 

 รวมงบประมำณ 30,000.-  
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ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 

                              กับสิง่แวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 

                               กับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
(รองบประมำณ) 

5,000.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงเบญญำ  ศรีดำรำ 

 รวมงบประมำณ 5,000.-  
6 ยุทธศาสาตร์ชาติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลภำครัฐ 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 6.1 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรกำรศึกษำ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

50,000.- กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำยวีรวัฒน์ พรหมบุตร 
และคณะ 

 6.2 กำรพัฒนำประสิทธิผลและกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 2565 

25,660.- กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ 
และคณะ 
 

 6.3 พัฒนำระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

312,000.- กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีฯ 
นำยเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร 

 6.4 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและ 
ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุ    
ในระดับโรงเรียน 

50,000.- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 
นำงพิกุล ธงไชย และคณะ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติด้านที ่

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 6.5 กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร     
ทำงกำรศึกษำ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ           
สู่กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1,335,500.- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยบุญเจริญ บุญเชิด 
และคณะ 

 6.6 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้แก่ครูผู้ช่วย สังกัด 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 (รองบประมำณ) 

5,000.- กลุ่มกฎหมำยและคดี 
นำยนคร เจือจันทร์ 
และคณะ 

 6.7 แผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

32,000.- หน่วยตรวจสอบภำยใน 
น.ส.กำญจนำ ใบพลูทอง 
และคณะ 

 รวมงบประมำณ 1,810,160.-  
 รวมงบประมำณเพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติฯ 2,542,760.-  

รวมงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6,162,100.-  
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โครงการ  บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 

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

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย    
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ  
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูล        
ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระบบยุทธศาสตร์  ภารกิจและพื้นที่        
เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลัง
ล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสม    
กับสถานการณ์และความเร่งด่วน  การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด         
และจัดท าแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้ง           
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริหารประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่  1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (2.1) แนวทางพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย
การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น 
รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน   
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อยหนว่ยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ 
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) แผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล      
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2) เป้าหมายรวมที่  6 มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ              
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 1.5 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิต/โครงการ  ผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 
    1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
  1.6.3 นโยบายส านักงานเขตฯ  ด้านที่ 5 เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ 1  
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ตัวชี้วัดที่ 1.2  มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุ เป้าหมาย  โดย
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้บริหารงบประมาณงานประจ า  และดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติว่าการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ และ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิ รูป
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณตาม
ภาระงาน เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายกลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา    
จึงได้จัดกรอบงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการสถาน ศึกษา      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการให้บริการ
สถานศึกษาในทุกด้าน 
  2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบริบท ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และจัดเตรียม
ทรัพยากรที่ใช้ในบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ  
          งบประมาณบริหารจัดการตามความจ าเป็นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565        
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จ านวน  3,619,340  บาท  ดังนี้ 
    (1) ค่าใช้สอยและวัสด ุ   จ านวน  1,600,000 บาท 
    (2) ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน    500,000 บาท 
    (3) ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1,519,340 บาท 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านยุทธศาสตร์  นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด     
ที่ก าหนดไว้ 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565  รายการงบด าเนนิงาน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามแผนที่ตั้งไว้ทุกโครงการ  ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
            1) กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของสพป.สุรินทร์ เขต 3  ด าเนนิการไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี        
พ.ศ. 2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จทั้งด้านนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
  2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทุกคน 
  2.6.3 นักเรียนทุกคน 
  2.6.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.6.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   3,619,340  บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2564 

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

  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
  1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.4 ค่าวัสดุส านักงาน 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
  1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อลื่น 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
  1.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านกังาน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2. ค่าสาธารณปูโภค 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
   2.1 ค่าไฟฟ้า 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
   2.2 ค่าน้ าประปา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
   2.3 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
   2.4 ค่าไปรษณีย ์ 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ราย 

394,880 382,320 371,070 371,070 1,519,340 

รวมทั้งสิ้น 919,880 907,320 896,070 896,070 3,619,340 
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โครงการ   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบริหารจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากร 
             ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวสุวรรณน์ี  สวยรูป  โทรศัพท์ 044-552351 

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

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
        (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษ ที่ 21 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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      (2.1) แนวทางการพัฒนา  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้      
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
        (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ   
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียน      
ในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน -    
   3) กิจกรรมจัดกิจกรรม - 
   4) เป้าหมายกิจกรรม เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่  - 
   2) เป้าหมายรวมที่  - 
   3) ยุทธศาสตร์ที ่   
   1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตทิี่ - 
   วัตถุประสงค์   -         
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ - 
  3) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ - 
  4) ตัวชี้วัด - 
  5) กลยุทธ์ -  
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
                      1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
   2)  แผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.7 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
    ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น           
จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนา และยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา       
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจ า รวมทั้งโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ     
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็น   
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2.2.2 เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2.2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.2.4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการทักษะการคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 
  2.2.5 เพื่อทบทวน ถอดองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า ลูกจ้างชัว่คราวในสงักัดทุกคน 
   2.3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน       4  ราย 
   2.3.1.2 ศึกษานิเทศก์     จ านวน      15  ราย 
   2.3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน    233  ราย 
   2.3.1.4 ครู       จ านวน  3,105  ราย 
   2.3.1.5 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน      50  ราย 
   2.3.1.6 ลูกจ้างประจ า     จ านวน      76  ราย 
   2.3.1.7 ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน    407  ราย 
                 รวมทั้งสิ้น    3,890  ราย 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   2.4.1.2 มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   2.4.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
   2.4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
   2.4.2.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    2.4.3.1.1 ร้อยละ 90 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2.4.3.1.2 ร้อยละ 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขี้น 
    2.4.3.1.3 ร้อยละ 90 ของโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
    2.4.3.1.4 ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาได้
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
        2.4.3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง 
คนดี     มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        2.4.3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
    2.4.3.2.3 มีผลการด าเนินการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 
    2.4.3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวน เรียนรู้ และเข้าใจการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
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 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม น าความรู้ไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ น าความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขี้น 
  2.5.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี            
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2.5.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษาเข้าใจการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมพฤติกรรมของนักเรียนที่เหมาะสม และมีนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน นักเรียน ได้รับการพัฒนา จ านวน 3,840 ราย 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 2.8 สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การติดตามประเมินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นไตรมาศ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1. แบบประเมินโครงการ 
            2. แบบสอบถามเพื่อการวจิัย และแบบสมภาษณ ์สังเกต 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  547,600 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยบรรณวิชาชพีครู 

- - 5,000.- - 5,000.- 

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

     

ขั้นตอน/วิธีการ      
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

   1.1 ส ารวจข้อมูลข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วยไปยังสถานศึกษา 

     

   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
   1.3 ประชุมวางแผนการการด าเนินการ      
   1.4 จัดท าคู่มือการอบรม      
   1.5 จัดอบรมตามโครงการ      
   1.6 ประเมินผล      
2. กิจกรรมการพัฒนาองค์กรทั้งระบบสู่การ
บริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 
ขั้นตอน/วิธีการ 
 2.1 ส ารวจข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  2.4 จัดอบรมตามโครงการ 
  2.5. สรุปและประเมินผล 

- 500,000.- - - 500,000.- 

3. กิจกรรมประเมนิสัมฤทธผิลการปฎิบัติหนา้ที่
ในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นตอน/วิธีการ 
  3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  3.2 ประชุมคณะกรรมการ 
  3.3 ด าเนินการประเมินฯ 
  3.4 สรุปและประเมินผล 

   6,725.- 6,725.- 

4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในรูปแบบ online video conference 
ขั้นตอน/วิธีการ 
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   4.2 ประชุมคณะกรรมการ 
   4.3 จัดอบรมตามโครงการ 

22,075.-    22,075.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

   4.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารและครู
เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโครงการ
กองทุนการศึกษาในรูปแบบ online video 
conference (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
ขั้นตอน/วิธีการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  5.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  5.3 จัดอบรมตามโครงการ 
  5.4 สรุปและประเมินผล 

13,800.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  13,800.- 
 

รวม 35,875.- 500,000.- 5,000.- 6,725.- 547,600.- 
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โครงการ  ส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ 

 

งานที่รบัผิดชอบ      กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางนิตยา  ธรรมนาม   โทรศัพท์ 0988244867 
โทรศัพท์ 044552349     E-mail : nitthamnam@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง       
ในศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  มีแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะที่ดี เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ       
ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะทีด่ีได้ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ      
เป็นพลเมือง พลโลกที่ดี พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
           (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล      
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญหา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้         
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนทุกระดับ 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมี        
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาพที่เหมาะสม มีร่างกาย จิตใจ  ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    (2.1) แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
   (3) แผนย่อยการพัฒนา  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (3.1) แนวทางพัฒนา  การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา       
ภาคบังคับ  และมัธยมศึกษาตอนปล าย 
    (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ - 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน พัฒนาระบบดูแล และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัย และเด็ก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
  3) กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาวะทีด่ี โครงการการจัดอาหารกลางวนัที่มีคุณภาพ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
   4.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา ได้รับการพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม
และสตปิัญหา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
   4.2 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มสีุขภาวะที่ดี  มสีุขภาพด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาพและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่านันสถานการณ์      
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มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขาภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ        
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) แนวทางการพัฒนาที่    - 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ 
สามารถเพิ่มขึ้น 
   (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย       
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีก ารปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยการทุจริต  
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชน   
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  4) ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการ
ทุจริต 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของ สพฐ. เรื่อง ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน    
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
 
 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
  การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของเด็กไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพจิตที่ดี สภาพจิตใจที่มีความสดชื่น 
แจ่มใส มีความมั่นคง มีปฏิฎาณไหวพริบในการแสดงออกตามสถานการณ์ให้เหมาะสมตามวัย ควบคุมอารมณ์ได้ 
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  ตลอดทั้งการได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ส่งผลให้สุขภาพนักเรียนสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสติปัญญา ความสามารถ เด็กรู้จัก   
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสุขและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและจัดการ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครู ได้รับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
  2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2.3 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
 2.3 เป้าหมาย 
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จ านวน 233 คน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนนิงานโครงการอาหารกลางวัน 
   2.4.1.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มสีุขภาพจติดี สามารถด ารงชีวิต ได้รับ 
ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบถ้วนทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 90  นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีน้ าหนักต่อส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีสุขภาพกาย ที่เจริญเติบโต 
แข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่สดชื่น แจ่มใส มีความมั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมตามวัย 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.5.1 ครู น าความรู้ไปด าเนินการบริหารจัดการด้านโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ถูกต้องตามระเบียบ 

2.5.2 ครู สามารถจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ได้อย่างมีคณุภาพ 
   2.5.3  นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ครู สถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 นักเรียนระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือน ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
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 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1      
1. ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น 
รุ่นละ 1 วัน  ดงันี ้

     

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  233 คน 
คณะกรรมการและวิทยากร จ านวน 22 คน 
รวม 255 คน 

     

รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ                  
    25 บาท เป็นเงนิ  (255x50) 
2) ค่าอาหารกลางวนั และน้ าดืม่ จ านวน        
   1 มื้อๆ ละ 80 บาท เปน็เงิน (255x80) 
3) ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 2 วัน 

     

กิจกรรมที่ 2      
2.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนในสงักัด 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 

     

กิจกรรมที่ 3      
3. คัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันดีเด่น 

   10,000 10,000 

รวม    10,000 10,000 
 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ    นิเทศบูรณาการด้วยรูปแบบ PEAR   โดยใช้เครือข่ายการจัดการศึกษาเป็นฐาน    
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ   นายบุญเจริญ  บุญเชิด  และคณะ                 โทรศัพท์  0885620172 
โทรสาร  044552052                                      E-mail : Mrsbenyasridara@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่  21 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  นิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้สื่อ ICT และทางตรง เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  โดยนิเทศบูรณาการเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน ด้านการงานบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารงาน
วิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  นิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะ
และกระบวนการเรียนรู้ นิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน การ
จัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีและห้องเรียนคุณภาพ  นิ เทศโครงการตามจุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจเร่งด่วนนิเทศ และนิเทศตาม
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12)  ประเดน็  การพฒันาการเรียนรู้ 
    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 
    (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
              (1.1)  เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
      (1.2)  บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 นิเทศติดตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายทั้งทางไกลและทางตรง ดังนี้ การประชุมทางไกลโดยระบบจอภาพ ใช้ Zoom Meeting อบรมออนไลน์
แบบทูเวย์ด้วยระบบ Zoom Meeting นิเทศออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอ  นิเทศโดยใช้โทรศัพท์กุล่ม Line  อบรมออนไลน์  
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จัดท าคลิปวิดีโอครูสอนดีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นิเทศทางตรงโดยประชุมประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา
เพื่อนิเทศบูรณาการ ทั้งงานโครงการ หลักสูตรและการจัดกระบวนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)  และ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู สู่ห้องเรียนคุณภาพ และส่งเสริมให้โรงเรียนทุกโรงมีการนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1)  วัตถุประสงค์ที่ 3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
   2)  เป้าหมายรวมที่  (2)   การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   3)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน  
   (3.2) เป้าหมายที่ 3  คนไทยมีการศึกษาทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
   (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง โดยปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมการบริการและวิธีการต่าง ๆ ที่มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบโดยมีการร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนและการท างานของครูให้มีคุณภาพและส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้เรียน เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็น
วิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ สนับสนุน  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารสถานศึกษาและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา  โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นจุดหมายหลักและเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จทางการศึกษาให้เป็นไปตามป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสมรรถนะส าคัญ  มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย
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ส าคัญ เร่งด่วน การนิเทศตามบริบทและและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดจึงต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด   

       จากความส าคัญของการนิเทศการศึกษา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงจัดท าโครงการ
นิเทศบูรณาการด้วยรูปแบบ PEAR โดยใช้เครือข่ายการจัดการศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย การวางแผน  : Planning     
การปฏิบัติ : Action  การประเมินผล : Evaluation  การสะท้อนผล :  Reflection และสรุปรายงานผลให้ผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ        

 2.2 วัตถุประสงค ์
   2.2.1 เพื่อใช้สื่อเทคโนโลยีในการนิเทศทางไกลด้วยวิธีการที่หลากหลายในสถานการณ์               
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 

  2.2.2 เพื่อนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้เครือข่ายจัดการศึกษา  
เป็นฐาน  
   2.2.3  เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
 2.3  เป้าหมาย 
    2.3.1 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ      
สพป.สุรินทร์ เขต 3  รองผู้อ านวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 3   ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   ศึกษานิเทศก์ทุกคน  
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 23 เครือข่าย มีส่วนร่วมในการนิเทศบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   2.3.2 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 233 โรง                
ได้รับการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งทางไกลและทางตรง  เดือนละ 2  ครั้งขึ้นไป 
  2.3.3.  ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สมัครเข้าร่วมประกวดคลิปการเรียนการสอนและห้องเรียน
คุณภาพ                             
   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ                                                                                       
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้นิเทศทางไกลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น นิเทศทางไกลโดยประชุมด้วยระบบจอภาพ (VIDEO Conference) โดยใช้ Zoom Meeting    
ประชุมและอบรมด้วยระบบออนไลน์ นิเทศออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอ นิเทศโดยใช้โทรศัพท์กลุ่ม Line  ผลิตสื่อการเรียนรู้
เผยแพร่ทางยูทูป จัดท าคลิปวิดีโอครูสอนดีเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.4.1.2  คณะกรรมการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้นิเทศบูรณาการด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยใช้เครือข่ายจัดการศึกษาเป็นฐาน ดังนี้ นิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน นิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/
ฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเ รียนรู้ นิเทศ
โครงการตามจุดเน้น นโยบายส าคัญ และนิเทศตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา “งานได้ผล คนส าราญ องค์กร
ส าเร็จ” 
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    2.4.1.3  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับการนิเทศด้านงาน
บริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และนิเทศตาม
จุดเน้น นโยบาย ทั้งงานโครงการต่าง ๆ และต่อยอดด้วยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
    2.4.1.4 ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคลิป VDO การสอน 8  กลุม่สาระการเรียนรู้ และมีห้องเรียนคุณภาพ  
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ได้บริหารจัดการโรงเรียนด้านงานบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารงาน
วิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างมีคุณภาพ อ านวยความสะดวกให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี และฝึกทักษะการเรียนรู้ตามสมรรถนะส าคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สะอาด ร่มรื่น 
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัย 
     2.4.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 และมีการพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
   2.4.2.3 นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
ปรับตัว  สื่อสาร  และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
      2.5.1 เชิงปริมาณ 
      2.5.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                  
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งทางไกลและโดยตรง   
   2.5.1.2 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21   
   2.5.1.3 ร้อยละ 80  ของโรงเรียนในสังกัดมีการนิเทศภายในอยา่งต่อเนื่อง 
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     2.5.2.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3              
ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น  นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับท้องถิ่น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของนักเรียน อย่างเป็นระบบ 
   2.5.2.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีห้องเรียนคุณภาพ   
   2.5.2.3 นักเรียนมีความรู้ เป็นคนดี  คนเก่ง  มีสมรรถนะและทกัษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21   
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
  2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีห้องเรียนคุณภาพ 
     2.6.3 นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะส าคัญ มีคุณภาพ ค่านิยมที่ดีงามมีคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม 
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   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
   2.7.1  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   2.7.2  โรงเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ละนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   วงเงินงบประมาณทีด่ าเนนิการ     
                          งบประมาณ  จ านวน  30,000 บาท   (สามหม่ืนบาทถ้วน)                           

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. วางแผน (Participation)  ประชุม
ศึกษานิเทศก์ จัดท าแผนนิเทศ สร้าง
เครื่องมือการนิเทศบูรณาการและประชุม
คณะกรรมการนิเทศฯ   

     

2. ปฏิบัติ (Action) นิเทศบูรณาการ    
  2.1 นิเทศทางไกลโดยใช้สื่อ ICT ใน
สถานการณ์ฯ โควิด-19 ด้วยวิธีที่หลากหลาย  
  2.2 นิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพ 
   1) นิเทศเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายใน  
การด าเนินงานทั้ง 4  ฝ่าย 
   2) หลักสูตรปฐมวัย การจัดกิจกรรม   
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, มอนเตสซอรี 
   3) หลักสูตรสถานศึกษา/ฐานสมรรถนะ
และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
Learning) การใช้สื่อและเทคโนโลยี, การวัด
และประเมนิผล 
   4) การประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
  5) การอ่านออกเขียนได้และคดิค านวณ 
  6) STEM ศึกษา และวทิยาการค านวณ 
  7) การวิจัยในชัน้เรียน  
  8) การใช้กระบวนการ PLC ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

  9)  โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 
   - สิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
  - เศรษฐกิจพอเพียง 
  - โรงเรียนสุจริต, โรงเรียนคุณธรรม 
3. ประเมินผล : Evaluation 
  - ระบบการประกันคุณภาพ 
  - ประเมินโรงเรียนสิง่แวดล้อมและ      
สวนสมนุไพร  
  - ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ประเมินห้องเรียนคุณภาพ, คลิปการสอน 
  - ประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
  - การวัดและประเมนิผลในชัน้เรียน 

   30,000 30,000 

4. สะท้อนผล  : Reflection    
  - จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอนวัตกรรม 

     

5. สรุปผลและรายงานผลการนเิทศ       
รวมทั้งสิ้น    30,000 30,000 

 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
            ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

 

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

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวีถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 คน
ไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
                         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    1. หลักสูตรเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ การพัฒนาผู้เรียนจะไปใน
ทิศทางใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลักสูตร หลักสูตรมีสมรรถนะเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นตามจุดหมายของหลักสูตร คือการส่งเสริมพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกรกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  

  2. มีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลากหลาย 
  3. มีรูปแบบการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21   

    4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผ่านแพลตฟอร์มและชุมชนการ
เรียนรู ้

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
                     เป้าหมาย  
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรูค้วามสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคณุภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

mailto:Ananphapa41@gmail.com
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    3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อสารเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
    5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
              (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                         แนวทางการพัฒนา 
              1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
              2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
              3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
              4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็น   
พหุวัฒนธรรม 
               5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

  เป้าหมายของแผนย่อย   วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น    

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริม และ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น   
 

  



99 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21   
      2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
                      2.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      2.2  กิจกรรม 
            2.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  ให้มุ่งเน้น
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
         2.2.2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด
ประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหา สาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน 
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของ
ครูในยุคใหม่ 
        2.2.3 สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม 
        2.2.4 จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
        2.2.5 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
– based curriculum)  
        2.2.6 การนิเทศติดตามประเมนิผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ   
  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่ง    
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต    
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย     
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมี การด าเนินการกันอย่างจริงจังใน
ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบ ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ หลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ  เอกสาร 
ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา   
ด้อยคุณภาพทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหมายถึง  การขาด 
“ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคล ในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การใช้ชีวิต และ การแก้ปัญหา ศาสตราจารย์เดวิด แมคเคล์ลแลนด์ 
(David McClelland) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถ ท านายความส าเร็จในการ
ท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะ จึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็น
ความสามารถ ในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญและ
ประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความ    
จ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 - ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้
เป็นอันดับแรก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 5 ประการ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ 
  1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 
  2. สมรรถนะการสื่อสาร 

   3. สมรรถนะการรวมพลงัท างานเป็นทีม 
   4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ 

   5. สมรรถนะการเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
  สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน จะได้รับการพัฒนาผา่นขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) 5 ด้าน เพื่อ
บูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และแสดงความสามารถผ่านมมุมองต่าง ๆ  ได้แก ่
           1. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต 
           2. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวฒันธรรม 
           3. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ 
           4. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
            5. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเปน็มนุษย์ 
  ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being 
Foundation) 4 ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหาร
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา ได้แก่  
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1. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต 
2. รากฐานด้านสังคมและอารมณ์ 

              3. รากฐานด้านคุณธรมและจริยธรรม 
          การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานส าคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ส าคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. 2561  ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่
                    1. การเป็นผู้เรียนรู ้
                   2. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
                   3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.2 วัตถุประสงค ์
    2.2.1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร
และความจ าเป็นในการใช้ชีวติ    
    2.2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีทักษะ สมรรถนะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21    
    2.2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
   2.3  เป้าหมาย 
                     2.3.1 เชิงปริมาณ   
          2.3.1.1 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน 
          2.3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  233  คน 
          2.3.1.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูในสังกัด   จ านวน 3,200  คน  
    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    เป้าหมาย  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
ดีขึ้น 
       ตัวชี้วัด   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 
                      2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ      
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ตัวชี้วัด   
                    1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดบัสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
                    2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
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   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     2.4.1.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233  โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.4.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นฐาน
สมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233 โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบสาระ
ท้องถิ่น  
     2.4.1.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีรูปแบบกระบวนจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่าง 10 รูปแบบ เพื่อให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  
     2.4.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     2.4.2.1 ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      2.4.2.2 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
      2.5.1 เชิงปริมาณ 
     2.5.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีหลักสตูรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ . 
      2.5.1.2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ได้ตามที่สมรรถะในศตวรรษที่ 21  
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      2.5.2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้น าหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในตามหลักสูตรและต่อเนื่อง  
     2.5.2.2 นักเรียน บุคลากรในสังกัด ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถสร้างหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะเชิงพื้นที่ของตนเองเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในชุมชนเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียนและสร้างอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวอนาคต 
   2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน  
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     2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีรูปแบบกระบวนจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่างน้อย 10 รูปแบบ เพื่อให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  
    2.6.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
    2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.7.1  นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3    
  2.7.2  ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3     
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 พ.ย. 2564  -  30  ก.ย. 2565    

  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  

     

2. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ระดับสถานศึกษาส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

     

3. สถานศึกษาออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ
ตามบริบทของสถานศึกษา  

     

4. อบรมเชิงปฏบิัติการครู 
   - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
   - การวัดประเมินผล  
   - การสร้างและใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
   - การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ    

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

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

ที่ 21  
    - พัฒนาครูผู้สอนให้เป็น Coach 
5. อบรมพัฒนาผูบ้ริหารและ
ศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการ
นิเทศภายใน 

     

6. จัดท าคลังสื่อ รูปแบบ กลยทุธ์
การเรียนการสอนในระบบออนไลน ์

     

7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม       
8. ประกวดสื่อคลปิวิดีโอการสอน 
Active Learning  เพื่อส่งเสริม 
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และบรรลุเปา้หมายมาตรฐาน
การศึกษาชาติ (DOE) 

     

9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานสื่อวิดโีอการสอน 
นวัตกรรมการเรียนแบบ Active 
Learning  

     

รวม  10,000.-   10,000.- 
 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา 

 

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

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
    (1) เป้าหมาย ที่ 1  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวีถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
       3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิ                   
    1. หลักสูตรเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ การพัฒนาผู้เรียนจะไปใน
ทิศทางใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลักสูตร หลักสูตรมีสมรรถนะเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นตามจุดหมายของหลักสูตร คือการส่งเสริมพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย 
    2. มีรูปแบบการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21   
    3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผา่นแพลตฟอร์มและชุมชนการ
เรียนรู ้
    4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  และมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ 
และมีมาตรฐานตามที่มาตรฐานชาติก าหนด คือ ผู้เรียนเป็นผู้เรยีนรู้ ผู้เรียนเป็นนักสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู ้
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

mailto:Ananphapa41@gmail.com
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                (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                      เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ    
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
             (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา 
   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน  เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลงัคนทีม่ีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่
เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
  เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ     
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   ด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวมที่ 1  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21   
    เป้าหมายรวมที ่1  การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรกุและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    เป้าหมายรวมที่ 2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินยั
และภูมิใจในชาติ  
      2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
                      2.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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      2.2  กิจกรรม 
            2.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  ให้มุ่งเน้น
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
      2.2.1.1 มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน (Core Competency) และการปรับหลักสูตร
ระดับชั้น ป.1-3 
      2.2.1.2 มีแนวทางจัดการเรียนรู้เชงิรุก และการวัดและประเมินผลเพ่ือพฒันาผู้เรียน 
      2.2.1.3 ผู้เรียนได้รับการคัดกรองและช่วยเหลือเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น 
         2.2.2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหา สาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
      2.2.2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
      2.2.2.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
      2.2.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครู
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
      2.2.2.4 ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครู
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        2.2.3 สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวชิาเพิ่มเติม และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม 
      2.2.3.1 จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีผ่่าน
การคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพื่อน าไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนาขึ้นเองได้ 
      2.2.3.2 สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
        2.2.4 จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป้าหมาย  ศูนย์รวบรวมสื่อและ  
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ 
        2.2.5 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
– based curriculum)  เป้าหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ซึ่งก าหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาของผู้เรียน การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน เวลา
เรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
เป็นระบบ ผ่าน/ต้องปรับปรุง 
        2.2.6  การนิเทศติดตามประเมนิผลและปรบัปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ   
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  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต    
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์      

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1  หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษานับเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมี การด าเนินการกันอย่างจริงจังใน
ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบ ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน คือ หลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ  เอกสาร 
ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา
ด้อยคุณภาพทั้งทางด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้าน
การน าความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็น  ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหมายถึงการขาด 
“ความสามารถเชิงสมรรถนะ” นั่นเอง “สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคล ในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การใช้ชีวิต และ การแก้ปัญหา ศาสตราจารย์เดวิด แมคเคล์ลแลนด์ 
(David McClelland) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จในการ
ท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะ จึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็น
ความสามารถ ในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต  ในเมื่อ “สมรรถนะ” มีความส าคัญ        
และประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความ
จ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 - ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้
เป็นอันดับแรก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 5 ประการ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ 
   1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 
   2. สมรรถนะการสื่อสาร 
   3. สมรรถนะการรวมพลงัท างานเป็นทีม 
   4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ 
    5. สมรรถนะการเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
   สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน จะได้รับการพัฒนาผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ (Learning Area) 5 ด้าน เพื่อ
บูรณาการหัวข้อการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต 
2. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   3. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านโลกของงานและการประกอบอาชีพ 
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          4. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
    5. ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสังคมและความเปน็มนุษย์ 
   ทั้งสมรรถนะและขอบข่ายการเรียนรู้ถูกออกแบบและพัฒนาบนรากฐานสุขภาวะ (WelL being 
Foundation) 4 ด้าน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม และกลไกการบริหาร
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา ได้แก่ 

1. รากฐานด้านสุขภาพกายและจิต 
2. รากฐานด้านสังคมและ อารมณ์ 

  3.  รากฐานด้านคุณธรมและจรยิธรรม 
    การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและรากฐานส าคัญ ผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ส าคัญ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ทางการศึกษา พ.ศ. 2561  ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่
   1. การเป็นผู้เรียนรู ้
  2. การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
  3. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
    2.2  วัตถุประสงค์ 
    2.2.1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับส านักงานเขตพื้นฐานการศึกษา   

              2.2.2  เพื่อจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
    2.2.3. เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
        2.2.4  เพื่อพัฒนารูปแบบการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

   2.3  เป้าหมาย 
                    2.3.1 เชิงปริมาณ   
          2.3.1.1  ศึกษานิเทศก์  จ านวน 12 คน 
          2.3.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  233  คน 
          2.3.1.3  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูในสังกัด   จ านวน 3,200  คน  
    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    2.3.3 เป้าหมาย  
        1.คนไทยได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึน้ 
        ตัวชี้วัด   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดบัสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 
                      2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรว่มกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธผิลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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       ตัวชี้วัด   
                   1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดบัสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
                    2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     2.4.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นฐาน
สมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบสาระ
ท้องถิ่น  
     2.4.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่าง 10 รูปแบบ เพื่อให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  
           2.4.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      2.4.2.1 ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ากรอบเป้าหมายของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพื่อน าไปออกแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัด มีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ ชีวิตตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    2.4.2.2 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1  เชิงปริมาณ 
      2.5.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีหลักสตูรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ . 
      2.5.1.2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ได้ตามที่สมรรถะในศตวรรษที่ 21  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      2.5.2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้น าหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในตามหลักสูตรและต่อเนื่อง  
    2.5.2.1 นักเรียน บุคลากรในสังกัด ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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    2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       2.6.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถสร้างหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะเชิงพื้นที่ของตนเองเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในชุมชนเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียนและสร้างอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวอนาคต 
       2.6.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นฐาน
สมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน  233  โรงเรียน น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบสาระ
ท้องถิ่น  
      2.6.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย อย่าง 10 รูปแบบ เพื่อให้คุณครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการและ
ความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา  
       2.6.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีคู่มือระเบียบการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.7.1  นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3    

  2.7.2  ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3     

 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 พ.ย. 2563  -  30  ก.ย. 2564    

  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมคณะท างานจัดท ากรอบ
หลักสูตรของผู้เรียนและการปรบั
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

     

2. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สู่การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ
สถานศึกษาส าหรับศึกษานิเทศก์
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

     

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

 5,000.-   5,000.- 

5. อบรมพัฒนาผูบ้ริหารและ
ศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการ
นิเทศภายใน 

     

6. จัดท าคลังสื่อ รูปแบบ กลยทุธ์การ
เรียนการสอนในระบบออนไลน ์

     

7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม       
8. ประกวดสื่อคลปิวิดีโอการสอน 
Active Learning  เพื่อส่งเสริม 
สมรรถนะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 
และบรรลุเปา้หมายมาตรฐาน
การศึกษาชาติ (DOE 

   2,500.- 2,500.- 

8. ประเมินการใช้หลักสูตร       
รวม  2,500.-  2,500.- 5,000.- 

 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ  การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรนิทร์ เขต 3    
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางอานนัทป์ภา  ฉลาดเอ้ือ                   โทรศัพท์  097-1600946   
โทรสาร 044-552531                                            E-mail :  Ananphapa41@gmail.com  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  (หลัก) ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์

     (1) เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
      3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิ
    การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย
มีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากรไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และเป็นโครงการที่พัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เพื่อการดูแลตนเอง และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
      1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น       
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
   ระบบการศึกษาเพื่อการมีงานท า เป็นระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  
ตามหลักการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Education) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดเป็น
เหตุเป็นผลในการท างาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน รู้จักการหาโอกาสและช่องทางในการท างาน 
และส ารวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างาน นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีผ่าน
การศึกษา การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจในการศึกษาต่อและ     
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การท างานต่อไปได้ในอนาคต ในสถานศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้าเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่าตนเองมีความชอบ 
ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพตรงกับอาชีพที่คาดหวังในอนาคต   
             (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้  รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม             
อย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้       
ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีทักษะในการท างาน ในการประกอบอาชีพ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ    
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   ด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวมที่ 1  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21   
    เป้าหมายรวมที่ 4  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
  1.4  แผนระดับที่ 3 
   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
   2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
  1.5 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
   1) นโยบายรัฐบาลหลัก   
    1.1) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
    1.2) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
   2) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1  หลักการและเหตุผล 
                   ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาได้ระบุระดับการศึกษาตามอายุของเด็กนักเรียน  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  มาตรา 17  ได้ก าหนดการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็ก ซึ่งมีอายุ
ย่าง 7 ปี เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีอายุ 15 ปีเต็มหรือย่างเข้า 16 ปี)  เด็กสามารถเข้าเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 4  จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 18 ปีเต็ม) และเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา จบแล้วจึงเริ่มต้นสู่
การมีอาชีพ ในความเป็นจริงผู้เรียนมีความแตกต่างในศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้  จึงท าให้ผู้เรียน
บางส่วนประสบความส าเร็จในการเรียนตามระบบการจัดการศึกษาสายตรงมุ่งสู่มหาวิทยาลัย แต่กลับพบว่า มีผู้เรียน
จ านวนมากไม่สามารถเรียนได้ตามระบบ ส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนนักเรียนออกกลางคันในแต่ละระดับเพิ่มมากขึ้น     
แต่ละปี  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554)  หากพิจารณาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พบว่ายังขาดการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพที่เป็นรากฐานส าคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะเจตคติ
ส าหรับการท างานและอาชีพ  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรโดยเร่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพให้นักเรียน และจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถค้นหา และค้นพบความถนัดของตนเองรวมทั้งการมีพื้นฐานการ
อาชีพ     
  โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า เป็นการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับชั้น 
เห็นคุณค่าของการท างาน เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ มีเจตคติ ทักษะพื้นฐาน ทักษะเทคโนโลยี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และความคิดสร้างสรรค์รักษ์สิ่ งแวดล้อมในกลุ่มอาชีพด้านเกษตร อุตสาหกรรม         
บริหารจัดการ บริการ  ความคิดสร้างสรรค์ และเฉพาะทาง ร่วมทั้งรู้ช่องทางการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดการ
ศึกษาเพื่อการมีงานท า เป็นการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมที่วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น * 
 2.2 วัตถุประสงค ์
    2.2.1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมด้านอาชีพ   
    2.2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้านอาชพี           
    2.2.3. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการสื่อสาร และการท างาน
เป็นทีม 
   2.3  เป้าหมาย แผนย่อย  
    2.3.1  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัด พัฒนาหลักสูตร  1 โรงเรียน 1 หลักสูตร  1 อาชีพ 
    2.3.2  ทุกโรงเรียนมีรูปแบบแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านอาชีพ 
    2.3.3  นักเรียนทุกคนในสังกัดมทีักษะพื้นฐานในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการ
สื่อสาร และการท างานเปน็ทีม 
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   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    2.4.1.1 ได้หลักสูตรเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อการมีงานท า โรงเรียนละ 1 หลักสูตร 
    2.4.1.2 ได้รูปแบบแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านอาชีพ 
    2.4.1.3 นักเรียนทุกคนในสังกัดมีทักษะพื้นฐานในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน 
ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และทักษะอาชีพที่สนใจ 
    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน 
ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และทักษะอาชีพที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้ ในการดูแลตนเองและครอบครัว 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 
     2.5.1.1 ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 หลักสูตร     
1 อาชีพ  
    2.5.1.2 นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ ในแต่ละระดบัช่วงชั้น  

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการจัดการ การสืบค้นข้อมูล การท างาน ทักษะการสื่อสาร การ
ท างานเปน็ทีม และทักษะอาชีพที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้ ในการดูแลตนเองและครอบครัว 
    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

  2.6.1  โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ และสถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน   
  2.6.2  นักเรียนมีทักษะอาชีพและสามารถต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อพัฒนารายได้. 

    2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  โรงเรียน  ครู  นักเรียน    

   2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เมษายน 256-กันยายน 2565 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ   
การจัดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มอาชีพและ 
การมีงานท า 

     

2. วางแผนการผลิตเอกสารหลกัสูตร  
ด้านอาชีพและการมีรายไดโ้ดยการมี  
ส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อ     
ปรับรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตฯ 

     

4. ประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันาผู้บริหาร
ครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพื่อสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่นด้านอาชีพ  (1 โรงเรียน 
1 อาชีพ) 

  5,000.-  5,000.- 

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

     

รวม   5,000.-  5,000.- 
 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
            ในศตวรรษที่ 21 

 

งานที่รบัผิดชอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   กลุ่ม นิเทศ ติดดาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกลุ   นางสมพร พรหนองแสน              โทรศัพท์ 081-5497189 
โทรศัพท์  044-552352                                    E-mail : Kruleksomporn@gmail.com 
ชื่อ - นามสกลุ   นายศิริมงคล  ทนทอง            โทรศัพท ์061-6969124 
โทรศัพท์  044-552352                                    E-mail : 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)  ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ  2.1ช่วงการตัง้ครรภ์ / ปฐมวยั 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21      
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องกับนโยบาย ภาพแห่งความส าเร็จ ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ตามนโยบายข้อ 3 ด้านครู และข้อ 4 ด้านสถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนั้น เพื่อให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย 
                 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21      
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2) บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  ดัชนีการพัฒนามุนษย์ ค่าคะแนน 0.79 1. ผู้บริหาร 
ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์     
เขต 3 ได้รับการพัฒนา จ านวน 200 คน เป้าหมายเชิงผลลัพท์ 1. ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอน
ระดับปฐมวัยสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยความรู้ และสามารถออกแบบการจัด

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เม่ือวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ประสบการณ์ สอดคล้องในศตวรรษที่  3. ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยความรู้และ 
สามารถประเมินพัฒนาการ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตช่่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   2.1) แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ  อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์  ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ  ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง  ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่าง
รอบด้าน 
   2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
   2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 การศึกษาสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  เพื่อพัฒนาต่อยอดการด าเนิน
กิจกรรมน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับ
สถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยให้บรรลุจุดหมายในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อย่างเต็มศักยภาพ โดยการก าหนดหลักการ คุณภาพขอบข่ายของการจัดการ
เรียนรู้และกลไกที่จะก ากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด สภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม และค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรปฐมวัยเป็นการ
สร้างความเข็มแข็งทางวิชาการให้แก่ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูปฐมวัยในโรงเรียน ให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในเด็กปฐมวัย 
ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เข็มแข็งและมีคุณภาพต่อไป 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  ด้านการศึกษา 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 2  :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 2.1 : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก 
  3) กิจกรรม   
     3.1) กิจกรรมที่ 2 จัดท าแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
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       เป้าหมาย  ข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1            
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
   3.2) กิจกรรม 3 จัดท าระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    เป้าหมาย  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามช่วงอายุ และช่วยเหลือ
ส่งเสริมกรณีพบเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   3.3) กิจกรรม 4 การจัดท าแนวทาง การพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) 
ระหว่างวัย 2 - 6 ปี 
    เป้าหมาย  มีแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่างวัย 2–6 ปี 
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 
   3.4) กิจกรรม 7 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา 
และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
    เป้าหมาย  การจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา 
และจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
   ประเด็นปฏิรูปที่  2.2 การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     เป้าหมายรวม  พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) 
เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    กิจกรรม  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    เป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาบทบาทความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ในการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 1.4 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.6 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  1)  นโยบายรัฐบาลหลัก  จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพทุกคน 
  2) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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 2.1 หลักการและเหตุผล 
                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้พจิารณา
โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์       
การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนาต่อยอดการด าเนินกิจกรรมน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560      
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยให้บรรลุจุดหมายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อย่างเต็มศักยภาพ จาก
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ด้านที่ 2 ด้านโอกาส  กลยุทธ์
ที่ 2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย สภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรปฐมวัยเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ
ให้แก่ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูปฐมวัยในโรงเรียน ให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา  
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้เข็มแข็งและมีคุณภาพต่อไป 
  จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ เอกสาร ผลงานวิจัย การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทักษะสมอง EF คือ กระบวนการทางความคิดใน “สมองส่วนหน้า”    
ที่เกี่ยวของกับความคิด ความรู้สึก และ การกระท าของมนุษย์ทุกคน เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการ
ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิดไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับความส าคัญในชีวิต 
รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความส าเร็จ
ในชีวิต ทั้งการงาน การเรียน และ อย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกสมัยใหม่ที่มีความพลิกผวน ซับซ้อน    
ไม่แน่นอน และคลุมเครือ ทั้งจากการท าลายล้างของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส แต่เนื่องจาก
ทักษะสมอง EF  ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด หากเป็นทักษะที่ต้องสอน และฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่า ช่วงวัยที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง (  Executive functions : EF)   ด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก คือ ช่วงอายุ 
3 - 6 ปี เพราะ เป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุด (สถาบันอาร์แอลจี.สิงหาคม 2564)   
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา         
มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ 21  สอดคล้องกับนโยบาย ภาพแห่งความส าเร็จ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
ตามนโยบายข้อ 3 ด้านครู และข้อ 4 ด้านสถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานนั้น เพื่อให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของทางราชการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
   2.2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้          
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21  และประเมินพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                       2.2.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนา จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
                     2.2.4  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 
   2.2.5 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  เชิงปริมาณ 
     2.3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  จ านวน 232 โรงเรียน  
                         2.3.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย มีความรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง EF สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษ
ที่ 21 และประเมินพัฒนาการ จ านวน 232 โรงเรียน 
                         2.3.1.3 ร้อยละ 80 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีการพัฒนา รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่ 
                         2.3.1.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษา
ปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน จ านวน 4 ประเภท 
    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   2.3.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     2.3.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง EF และประเมินพัฒนาการได้ 
     2.3.2.3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี 
(Best Practice)  
                         2.3.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่  
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  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    4.1.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการพัฒนา จ านวน 232 โรงเรียน 
                        4.1.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     2.4.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยความรู้และสามารถ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง EF สอดคล้องในศตวรรษที่ 21                         
   2.4.2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยความรู้ สามารถสร้างเครื่องมือและ
จัดท าเกณฑ์ในการประเมินพัฒนาการ 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    2.4.3.1.1 ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
    2.4.3.1.2 ร้อยละ 80  ของเข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต 3 สามารถจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง EF ให้เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษ    ที่ 21 บรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
    2.4.3.1.3 ร้อยละ 50  ของโครงการ มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย
ยุทธศาสตร ์
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
       2.4.3.2.1  สถานศึกษามีหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
        2.4.3.2.2  ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
มีความรู ้และสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
                            2.4.3.2.3 มีผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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     2.5.2 ครูปฐมวัยมีเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  สามารถออกแบบการเรียนรู้ ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะสมอง EF ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และประเมินพัฒนาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น  
                   2.5.3 ส านักงานเขตพื้นที่มีแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน – กันยายน 2565 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนับาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
 รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง และการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 
2560 เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF    
1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่ ส าหรับผู้เข้า
รับการพัฒนาฯ และคณะท างาน จ านวน 1 วนั    
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ 

 
 
 
 
- 
- 
 
 

4,000.-  
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
 

4,000.-  
- 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง 
และการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทธศักราช 
2560 และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์   
เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive 
Functions) และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

60,000.- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

60,000.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
 รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ขยายผล ในการสร้างสื่อและนวตักรรมการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
  3.1 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด 
ไฮสโคป (High Scope) 
  3.2 บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3.3 STEM ศึกษา 
  3.4 มอนเตสซอร่ี บริบท สพฐ. 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

15,000.- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

15,000.- 
- 
- 
- 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน  ตามโครงการ 

- - 5,000.- - 5,000.- 

กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏบิัติ  
ที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับปฐมวัย 
   - การอบรมจัดท า Best Practices 
   - การจัดนิทรรศการและเปลีย่นเรียนรู้และ
มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15,000.- 
 
- 

 
 
- 
 

40,000.- 

 
 

15,000.- 
 

40,000.- 
กิจกรรมที่ 6 สรุป วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล
การ ด าเนินงาน 

- - - - - 

รวม 4,000.- 75,000.- 20,000.- 40,000.- 139,000.- 
 
หมายเหตุ  1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
              กิจกรรมที่ 3.2,3.3,3.4 รองบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.    
              2. กิจกรรมที่ 3.1 รองบประมาณจากแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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โครงการ  พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
             ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียงโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางวิลาวัลย์  จดุโต    โทรศัพท์ 095 - 8599545 
โทรศัพท์  044 – 552352      E-mail: wilawan.j62@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมายุทธศาสตร ์
     1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ข้อ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ 
สามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  นักเรียนมีคุณลักษณะของความพอเพียง  
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เช่น สามารถคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ถอดรหัส 2 – 3 – 4 ) สามารถ
เผชิญสถานการณ์  ผจญปัญหาและเผด็จปัญหาได้อย่างชาญฉลาด และปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูตามแนวคิด Active Learning 
 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
           1.1 เป้าหมายที่  1.1.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      1.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
      1.2.1 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่  21  เช่น ทักษะการสื่อสาร, 
การแก้ปัญหาเหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะความพอเพียง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินกิจกรรมในวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 80 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     2.1 แนวทางพัฒนา 1) ปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  
    2.2 เป้าหมายของแผนย่อย 
                                  2.2.1 คนไทยได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ   
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
    2.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
                                  2.3.1 นักเรียนผ่านการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามแนวคิด Active 
Learning  โดยผ่านการพัฒนาการฝึกคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ถอดรหัส 2 – 3 – 4) สอดคล้อง   
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบอยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเปน็
ร้อยละ 80  
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป  การพัฒนาการ 
  2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
    ขั้นตอนที่ 1 ปรับแนวทางการจดัการเรียนรู้ทุกระดับ  
    ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้  
    ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
    ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
    ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชมุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนนิการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 
  3) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 
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    (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตใน โลกยุคใหม่   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
    (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  
    (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้  มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ
ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน  
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่ง  
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2) เป้าหมายรวมที่ 1.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์     
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ข้อ 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  2.1.3   
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย            
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
   (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
      (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3. พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                      รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ 3.1.2 เพื่อเสริมสร้าง จิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี 
และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 3.7.1 การเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย ์
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีสว่น
ร่วม และมีความพร้อมเผชิญปญัหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาดา้นความมั่นคง  
      4) ตัวชี้วัด  
      (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
     (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนบัสนนุงานด้านความมัน่คง 
  5) กลยุทธ์  ส่งเสริมให้คนไทยมคีวามสามัคคี สงัคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพฒันา อย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตัง้แต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
    1)  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
       ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
      ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2) ความสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ด้านคุณภาพ 
          ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยและมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     
    3) ความสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
      ด้านที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วย  ตนเอง        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     ด้านที่ 2 ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับ ความเป็น  
มืออาชีพ 
     ด้านที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย    
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  อาทิ  ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
ทัศนะ และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก       
ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
          การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่มุ่งพัฒนา
ประชาชนทุกช่วงวัยทุกอาชีพจากหลักการคิดสู่หลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสมดุลใน 4  มิติ  พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   ครอบคลุมการพัฒนารอบด้านให้แก่ผู้เรียน  อันจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
  จากการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในหลายสังกัด  พบว่า ผู้รับการประเมินยังเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเร่ืองของการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จึงท าให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินเท่าที่ควร โดยเฉพาะการพัฒนา
ผู้เรียนได้ไม่เต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  จึงได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาปกติเพื่อรับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) และต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อคงสภาพการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การขยายผลสร้างเครือข่ายสถานศึกษา
พอเพียงแก่สถานศึกษาอื่นและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาปกติต่อยอดเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ   
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
  2.2.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 สถานศึกษาที่ยังไมผ่่านการประเมินเปน็สถานศึกษาพอเพียง 
  2.3.2 สถานศึกษาพอเพียงทีส่มคัรใจต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงและบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนางานทั้ง 4 งานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.4.1.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ  เข้าถึงและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  นอกหลักสูตร กิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
    2.4.1.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิตัิ
ในหลักสูตร นอกหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับวัย  
    2.4.1.4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแก่สถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 สถานศึกษาปกติที่สมัครรับการประเมินผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
   2.4.2.2 สถานศึกษาพอเพียงที่สมัครรับการประเมินผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    2.4.3.1.1 สถานศึกษาที่ยังไมผ่่านการประเมินเปน็สถานศึกษาพอเพียง  จ านวน  63  แห่ง 
                              2.4.3.1.2 สถานศึกษาพอเพียงที่สมัครใจต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยอ าเภอละ 1  แห่ง 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    2.4.3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน ได้อย่างเป็น
รูปธรรม และร่วมพัฒนาสถานศึกษาปกติให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
    2.4.3.2.2 ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของความพอเพียง และมีสมรรถนะการใช้ชีวิตของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ความสุข  
    2.4.3.2.3 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมั่นใจและเป็นรูปธรรม    
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    2.4.3.2.4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) แก่สถานศึกษาอื่น  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 สถานศึกษาปกติที่สมัครรับการประเมิน ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
  2.5.2 สถานศึกษาพอเพียงที่สมัครรับการประเมิน ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น   
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.6.2 ครูผู้สอน 
                     2.6.3 นักเรียน 
                     2.6.4 ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน  2565 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ศึกษา ความต้องการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ 

- - - - - 

2. วางแผนพฒันาสถานศึกษาทีส่มัครใจ - - - - - 
3. อบรมเชิงปฏบิัติการ - 10,000.- - - 10,000.- 
4. นิเทศติดตามฯ - - - - - 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - - - - - 
6. สรุปผลการพัฒนา - - - - - 

รวม  10,000.- - - 10,000.- 
 

หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ   พัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
              เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางนิชาภัทร  ผะงาตนุัตถ ์   โทรศัพท์   0872598409 
โทรศัพท์     044552352     E-mail     nichapat@esdc.go.th 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  (หลัก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม   
         (3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้า     
อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความ
ตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตใน
โลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทาง         
ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู ้
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ     
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความ
ตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตใน
โลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
    (2.1) แนวทางพัฒนา (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากบัเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยสีนบัสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มพีลวัต มปีฏิสัมพนัธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
    (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดีขึ้น  
    (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึง
ต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานสอดรับกับ
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นโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนา ส่งเสริม 
ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
  เป้าหมายรวม 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา      
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   1) เรื่องและประเด็นการปฏิรปู   
     (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (3.1) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา    
   (5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (5.1) 
การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
  เป้าหมายรวม : (1) เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน       
มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับความสามารถ
ของคนไทยได้อย่างยั่งยืน (5) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  - 
  3) กิจกรรม (1) ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม
ศักยภาพ  (2) พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการพัฒนาความรู้ 
และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอนด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน 
ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  (4) จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 
  4) เป้าหมายกิจกรรม  
   (1) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามศักยภาพ 
   (2) ครู มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   (3) คร ูมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
   (4) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก ากับดูแล และอ านวยการให้ครูออกแบบ
รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถน าไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   (5) ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอน หรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   (6) ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเรียนรู้ 
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 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
  เป้าหมายรวม :  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์    
   ยุทธศาสตร์ :  ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมาย :  ที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ  
เรียนรู้ด้วยตนเองและต่อเนื่อง 
   แนวทางการพัฒนา : ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม          
(2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ - 
 1.6 แผนระดับที่ 3  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1.6.1  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  ของ สพฐ. 
  1.6.2  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.7 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  1.7.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  (1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู (2) พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล   (3) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  1.7.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 
     

 2.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้พัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21   

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2.2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะของครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ด้วย 
  2.2.3  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) 
 2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 สถานศึกษา 
   2.3.2 ครูผู้สอน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1  ครูมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ 
   2.4.1.2  ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2.4.1.3  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    2.4.1.4  สถานศึกษามีแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ 
    2.4.1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังสื่อ นวัตกรรม แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้
และมีเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   2.4.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น ำผลกำรด ำเนินงำน  
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มำเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนต่อไป 
   2.4.2.2  สถานศึกษาสนับสนุนการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
   2.4.2.3  ครู พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
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  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    2.4.3.1.1  ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
       2.4.3.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    2.4.3.1.3  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     2.4.3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
       2.4.3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนำสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
       2.4.3.2.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่สูงขึ้น 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.5.1  ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัล และน า
แพลตฟอร์มดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  2.5.2 ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการได้ 
  2.5.3 ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคลังสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 233  โรงเรียน 
  2.6.2  ครูผู้สอน  จ านวน 233  คน 
  2.6.3  นักเรียน   
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน – กันยายน 2565  
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. การประชุมเชิงปฏบิัติการโครงการ
พัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวตักรรม
และแพลตฟอร์มดิจิทัล ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ   
ที่ 21 

  10,000.-  10,000.- 

  1.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์      
  1.2  การสร้างคลิปการสอน      
  1.3  การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล / 
แอปพลิเคชัน 

     

2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน 

   - - 

3. การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ  (Best Practice) และจัดท า
เป็นคลังสื่อ 

     

รวม   10,000.- - 10,000.- 
 
หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ   เปิดบ้านวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3  ปีการศึกษา 2564 

 

งานที่รบัผิดชอบ  นวตักรรมการจัดการศึกษา    กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์แก้วสมุทร์    โทรศัพท์ 085-4933079 
โทรศัพท์......................................................................   E-mail : piyarat@esdc.go.th 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   (1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคน          
เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนา และปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  
    (3.1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ สขุภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
    (3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (3.3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู ้
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          (1.1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ     
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นการจัดการ ศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และมีความภาคภูมิใจในไทย และมีความประสงค์  และเป้าหมายใน
การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นในการพัฒนาครูผู้สอน ตลอดจน

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมีแนวนโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก   ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  
             (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้  รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม             
อย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้       
ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีทักษะในการท างาน ในการประกอบอาชีพ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ    
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   ด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวมที่ 1  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่  21   
    เป้าหมายรวมที่ 4  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่….. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5  แผนระดับที่ 3 
   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
   2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
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  1.6 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
   1) นโยบายรัฐบาลหลัก   
    1.1) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
    1.2) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
   2) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการบูรณาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความส าเร็จของการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้สถาน 
ศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมีความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวางแผนการด าเนินงาน และขับเคลื่อนงาน
นโยบายดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นการจัดการ 
ศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และมีความภาคภูมิใจในไทย และ      
มีความประสงค์ และเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นในการ
พัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมีแนวนโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก    
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการเปิดบ้านวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น  
นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความ
ตระหนัก และความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายให้ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งน าเสนอและเผยแพร่การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป 
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบด้วย  
 2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
  2.2.2 เพื่อน าเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในเรื่องที่ส าคัญที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
  2.2.3 เพื่อยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ  

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 



143 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

  2.2.4 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
  2.3.2 เครือข่ายการจัดการศึกษา คัดเลือกโรงเรียนและน าเสนอนิทรรศการการบริหารจัดการ
สถานศึกษา   สู่คุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 วัน  
  2.3.3 ประกวด คัดเลือก ประกาศ ยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  และ
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุคน 
   2.4.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และน าเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
การวิจัยในชั้นเรียน   ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
   2.4.2.2 จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   2.4.2.3 คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตร  
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
    2) เครือข่ายการจัดการศึกษา คัดเลือกโรงเรียนและน าเสนอนิทรรศการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่คุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา  3 วัน  
    3) ประกวด คัดเลือก ประกาศ ยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จัดแสดง และน าเสนอผลงาน ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
การวิจัยในชัน้เรียน    ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
    2) จัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
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    3) คัดเลือก ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตร  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
  2.5.2 สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน         
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน มีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียน น าไปสู่
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน 
 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   กันยายน  2565 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด Best Practice จัดกิจกรรม 
(จ านวน 1 วัน)  

 -   - 

2. จัดประกวด Best Practice จัด
กิจกรรม (จ านวน 2 วัน)  

   25,000.-  

3. สรุปผลการด าเนินงาน    5,000.-  
รวม    30,000.- 30,000.- 

หมายเหตุ  รองบประมาณ 
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โครงการ   ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
              และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ปีการศึกษา 2565 

 

งานที่รบัผิดชอบ นวตักรรมการจัดการศึกษา     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายปิยะราษฎร ์แก้วสมุทร์       โทรศัพท์ 085-4933079 
โทรศัพท์ 044662352      E-mail : piyarat@esdc.go.th 
 
 
 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ  (หลัก) ดา้นการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   (1) เป้าหมายที่ 1  คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ  
    โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุม ทุกพื้นที่     
ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และต้องเป็น "โรงเรียนของชุมชน" ได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้ง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู ้
   (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
          เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นการจัดการ ศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม        
มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และมีความภาคภูมิใจในไทย และมีความประสงค์ และเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นในการพัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมีแนวนโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
ได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  
              (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21  มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ควรมีคุณลักษณะ
ที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
  เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น    
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีทักษะในการท างาน ในการประกอบอาชีพ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ    
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   ด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวมที่ 1  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    เป้าหมายรวมที่ 1  เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมี
ความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถ
ของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 
 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ      
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
  2) เป้าหมายที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้    
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
 1.5 แผนระดับที่ 3 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565)  ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.6 นโยบายที่เก่ียวข้อง 
  1) นโยบายรัฐบาลหลัก  
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   1.1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
   1.2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
   2.1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
   2.2) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า 
   2.3) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี          
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยการด าเนินงานโครงการยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ ในด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการ                    
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
โดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้                
ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง               
กับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ นอกจากนั้นเป้าหมายส าคัญ คือ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคน      
ตลอดช่วงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  และโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
เพื่อด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา              
และเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน  
 
 
 

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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 2.2 วัตถุประสงค ์
  (1) เพื่อจัดประชุมชี้แจงให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565  
  (2) เพื่อจัดประชุมชี้แจงให้สถานศึกษาในการสง่เสริมการจัดการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
  (3) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
  (4) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 51 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 65 โรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวตักรรมทางการศึกษา  
 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน 51 โรงเรียน 
  2.3.3 โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565  จ านวน 65 โรงเรียน 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    2.4.1.1.ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    2.4.1.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน 51 โรงเรียน 
    2.4.1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  65 โรงเรียน 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    2.4.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรยีนการสอนใน     
ปีการศึกษา 2564  
    2.4.2.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการส่งเสริมการจดัการศึกษา ( 1 โรงเรยีน  1  นวตักรรม)      
ทุกโรงเรียน 
    2.4.2.3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
    2.4.2.4. คุณภาพประจ าต าบลทั้ง 51 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 65 โรงเรียน 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวัตกรรมทางการศึกษา    
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
      (1) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
      (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
    2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
      (1) ร้อยละ ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ที่ได้รับมีความพร้อมในการจัดการเรยีนการสอน ในปีการศึกษา 2565 
      (2) ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
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      (3) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
      (4) ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้ง 51 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก   
จ านวน 65 โรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวัตกรรมทางการศึกษา  
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
2565  
  2.5.2.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนขนาดเล็กมีการส่งเสริมการจัดการศึกษา (1 โรงเรียน      
1 นวัตกรรม) ทุกโรงเรียน 
  2.5.3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 
  2.5.4. คุณภาพประจ าต าบลทั้ง 51 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 65 โรงเรียน ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 นวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.6 กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.6.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เมษายน  – กันยายน  2565 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ประชุมวางแผนการท างาน      
2. ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครู ICT และ คณะท างาน รวม
ทั้งหมด 170  คนประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ  

     

3. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 1 โรงเรียน 
 1 นวัตกรรม                       

     

4. ประชุมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด    
สพป.สรุินทร์ เขต 3  ประจ าปีการศึกษา 2565   

     

รวม   5,000.- 10,000.- 15,000.- 
 

หมายเหตุ : รองบประมาณ 
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โครงการ  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
            สุรินทร์ เขต 3 ด้วย PAER Model และกลยุทธ์ 5 ดี 

 

งานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานกิจการพิเศษ    กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นางสาวทัศนยี์  เครือแก้ว   โทรศัพท์  0801689422 
โทรศัพท์ 044552349     E-mail : ……………………………………………….. 
 
 
 
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)  ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย สร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทกุมิติ 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสา้หรับผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   ด้วยความตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และความพร้อมทั งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด้ารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั น        
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท้า 
"ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ         
เมื่อปี พ.ศ. 2546 สพฐ.ได้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน  จึงก้าหนดนโยบายส้าคัญในการให้สถานศึกษา      
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน     
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
       1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 
        (1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ 
                   (1.1) เป้าหมายที่  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ น
          (1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ด้วยความตระหนักถึงความส้าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และความพร้อมทั งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด้ารงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั น         

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
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ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท้า 
"ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ         
เมื่อปี พ.ศ. 2546 สพฐ.ได้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน   จึงก้าหนดนโยบายส้าคัญในการให้สถานศึกษา      
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด้าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน     
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูก ต้อง 
เหมาะสมและทันเหตุการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (2.1)  จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ     
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ    
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง ร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื อ และบุคคลที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ 
          (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ น 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้าเนินการพฒันาด้านระบบความปลอดภัย และระบบสวสัดิภาพ 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3) กิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
และยั่งยนื 
  4) เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ  วินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวม คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่้า  การพัฒนาความรู้และทักษะ       
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ้านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม          
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด้าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส้าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ  และพฤติกรรม                           
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ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง                    
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ น คนทุกช่วงวัย  มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ น รวมทั งสถาบันทางสังคม                     
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ น  
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 : ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในสังคมไทยลดลง 
  4) ตัวชี้วัด  ระดับความส้าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ถึงโทษของ                         
ยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 1.6 แผนระดับที่ 3  (ระบุชื่อ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 1.7 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ค้นพบว่าสังคมไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจน้าไปสู่สังคมล่มสลาย 
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน มีปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนที่ต้องเร่งแก้ไขที่กระทบกับเด็กจ้านวนมาก  การพัฒนา
เด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม                        
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั นๆ นอกจากจะด้าเนินการด้วยการ
สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นกับนักเรียนก็เป็นเรื่องส้าคัญ 
ประการหนึ่งของการพัฒนา  ดังนั นภาพความส้าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั น      
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน   เพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์ และมีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน      
ให้เติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมต่อไป 
  ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาของไทยเกิดจากสภาวะในสังคม ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว ภูมิล้าเนาของผู้เรียนในเขตเมืองและชนบทและสภาพทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพ่อแม่   
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้เล็งเห็นความส้าคัญทางการศึกษาเพราะถือว่าเป็นหัวใจ
ส้าคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นปัจจัยส้าคัญในการเลื่อนสถานะทางสังคม คนที่เข้าถึงการศึกษาได้น้อย
ย่อมมีโอกาสเข้าถึงงานที่ดีมีรายได้สูงและสุขภาวะที่ดีน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาสูงกว่า ระบบการศึกษาเอง             

ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 
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หากมีโครงสร้างและคุณลักษณะในทางที่เอื อต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาไม่เท่ากัน         
ก็เท่ากับเป็นสาเหตุของการสร้างความไม่เป็นธรรมเสียเอง  ในการนี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นส่วนส้าคัญ     
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหา ทันเวลา ด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา          
ขั นพื นฐาน และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ก้าหนดให้กิจกรรมแนะแนว
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่า        
ในตนเองและผู้อื่น รู้จักพึ่งตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ น้ามาใช้ในการวางแผนการเรียน       
การประกอบอาชีพ การด้าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ ซึ่งการให้บริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนวก้าหนดให้ครูทุกคน            
ต้องท้าหน้าที่แนะแนว ให้ค้าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท้า การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอน บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้มีความรู้      
ความเข้าใจในบริหารจัดการการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบปฏิบัติงาน
แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจส้าคัญที่ต้องด้าเนินการ อีกทั งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ก้าหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว    
ให้ค้าปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อีกทั งเป็นการสนับสนุน
การด้าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพคน      
ตลอดช่วงชีวิตและสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560 ข้อที่ 9 
การผลิตคนดีสู่สังคม อีกทั งเป็นภารกิจส้าคัญของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในการป้องกัน เฝ้าระวัง 
ตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน  
 2.2 วัตถุประสงค ์
                    2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนและงานแนะแนว ให้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง      
ตรงตามสภาพปัญหา 
                    2.2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ และแนวทางในการเสริมสร้าง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
    2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรมและด้ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนักเรียนด้อยโอกาสได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
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 2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.3.2 พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิความประพฤตนิักเรียน และนกัศึกษา 
                     2.3.3 นักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนักเรียน                          
กลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      2.4.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.4.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรม                        
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  และครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
และงานแนะแนว สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทราบแนวทางด้านการคุ้มครอง              
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถด้าเนินการได้ตามแผนการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
     2.4.1.3 นักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      2.4.2.1  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกลยุทธ์และรูปแบบ                        
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเข้าถึงโอกาส                                
และความเสมอภาคทางการศึกษา  
                         2.4.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                      
ได้อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
                         2.4.2.3 ผู้เรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
     2.4.2.4  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสังกัดส้านักงาน- 
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และแนวทางในการเสริมสร้าง                     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
     2.4.2.5 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.4.3.1 เชิงปริมาณ  
    1)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ เต็มตาม
ศักยภาพ 
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           2)  ผู้เรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ร้อยละ 85 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           3) ร้อยละ 70 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง เสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา                           
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว ทราบถึงแนวทางและบทบาทด้านการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือนักเรียน  
   2.4.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา -
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
ได้เต็มศักยภาพ 
          2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ                 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน และเข้าใจ
ขั นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถใช้กระบวนการแนะแนวพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้ และให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น  
         3) นักเรียนในสังกัดสา้นักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และมคีุณภาพชีวิตทีด่ีขึ น 
 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความส้าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
และสามารถด้าเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขั นตอนได้  และเข้าใจ                           
ถึงกระบวนการแนะแนว การช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะการด้าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะ           
ทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม  รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ                    
วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิตได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด                         
ในทุกด้าน 
  2.5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสังกัดส้านักงาน               
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และแนวทางในการเสริมสร้าง     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  2.5.3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
  2.5.4 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
  2.5.5 นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ และใช้ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีความสุข 
                 2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  นักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทุกคน 
 2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – ตุลาคม 2565 
 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณที่ดา้เนินการ 30,000 บาท 
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 แผนการปฏบิัติงาน   
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่ 
1/2565  

ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

Planning คือ การวางแผนการด้าเนินงาน 
ดังนี     
    -ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา                                                     
    -ก้าหนดนโยบายและเปา้หมายการ
ด้าเนินงาน                                               
    -ก้าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนา 5 ดี 
ดังนี  
   1) ทีมงานและเครือข่ายที่ดี : มีทีมน้า ทีม
ประสาน ทีมทา้ เครือข่าย ฉก.ชน. 
สพป.สุรินทร์ เขต 3, พนักงานสง่เสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 
   2) สื่อส่งเสริมพัฒนาที่ดี : จัดท้าคู่มือและ
สื่อบทเรียนออนไลน์ระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน  
   3) สภาพแวดล้อมที่ดี : ส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศในองค์กร โรงเรียน
และชุมชนที่ด ี  
   4) การให้ค าปรึกษา แนะน าที่ด ี: ส่งเสริม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูในการให้ค้าปรึกษา แนะน้าผูเ้รียน 
ด้วยวิธีการที่ด ี
   5) การสร้างขวัญก าลังใจที่ด ี:  มอบ
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส  
มอบเกียรติบัตร รางวัลให้โรงเรียน ครูที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คัดเลือกและมอบ 
เกียรติบัตรให้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
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 แผนการปฏบิัติงาน   
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่ 
1/2565  

ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

Action คือ การปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนดไว้ 
ดังนี  
1. ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจา้หน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
รุ่นที่ 2 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

 

  

2. กิจกรรมติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 30,000.-    30,000.- 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ สถานศึกษา
ปลอดภัย MOE SAFETY CENTER 
(งบประมาณจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน) 

  
รอจัดสรร
งบประมาณ 

 

   

4. กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ 
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับเขตพื นที่การศึกษา 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

  

5. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ป้องกันภัยคุมคามรูปแบบใหม่   โดย
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ้าเขตพื นที่การศึกษา 

   
รอจัดสรร
งบประมาณ 

 

  

Evaluation คือ การประเมิน 
ผลการด้าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในประเด็น ดงัต่อไปนี      
 -ประเมินกระบวนการด้าเนนิงานตาม    กล
ยุทธ์ 5 ดี  
-ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผู้เรียนและผู้เรียนกลุ่มทีไ่ด้รบัการดูแล
ช่วยเหลือ  
-ประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วน เก่ียวข้อง
ในการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
   Reflection คือ การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ด้าเนินการดงันี          

      



158 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 แผนการปฏบิัติงาน   
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที ่ 
1/2565  

ไตรมาสที ่ 
2/2565  

ไตรมาสที ่
3/2565  

ไตรมาสที ่
4/2565 

   - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของแต่ละโรงเรียน ผา่นกระบวนการ 
PLC และระบบออนไลน์   
-  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้เรียน 
-  สรุปผล รายงานผล และเผยแพร่การ
ด้าเนินงาน                               

     

รวม 30,000.- - - - 30,000.- 
 
 

 
 

 
 
 



159 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โครงการ  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

งานที่รบัผิดชอบ.........................................           กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางเบญญา   ศรีดารา                   โทรศัพท์  0885620172 
โทรสาร  044552352                                      E-mail : Mrsbenyasridara@gmail.com 

 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
   1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (1) เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ด าเนินการดังนี้  1) จัดท าแนวการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                           
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และด าเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา  4) ประกวดผลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิป VDO  
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  5) นิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
    1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11)  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                       
    (2) แผนแม่บทย่อย : 11. 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 
      (2.1)  แนวทางการพัฒนา  นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดทั้ง  233 โรงเรียน 
         (2.2) เป้าหมายของแผนย่อย  เป้าหมายที่ 1 ครอบครัวคนไทยมีความแข็งแรงและ          
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี               
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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      (2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 และโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สามารถบริหารจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                          
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  

 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3   บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีคุณภาพดีขึ้น  
       2) เป้าหมายรวมที่ 3.4  การสร้างการเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    3) ยุทธศาสตร์ที่  4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (3.2) แนวทางการพฒันาที่ 1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  
   (3.3) แนวทางการพฒันาที่ 2  การส่งเสริมการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
               (3.4)  แนวทางการพฒันาที่ 3 การจัดมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย              
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  มีเป้าหมายสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน     
มีสมดุล และให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง  สร้างจิตส านึกอย่างต่ อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุน                                              
การปรับพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่ค านึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ                          
และมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้านและชุมชน  
  ในสภาพปัจจุบัน  ปัญหาในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชน ยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังขยาย            
องค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุป สรรคปัญหา                    
ดังนั้นการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภค                 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินงานตามนโยบายและด าเนินงาน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  และส่งเสริมให้โรงเรียนสมัคร                  
เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา จากการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา  พบว่าโรงเรียนมีแผนงานโครงการ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ     
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สิ่งแวดล้อมศึกษาแต่ไม่ครบทุกชั้นเรียน มีการจัดแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร แต่ไม่ครบทุกโรงเรียน  เพื่ อให้ครู บุคลากร
และนักเรียนมีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน          
  2.2  วัตถุประสงค์ 
           2.2.1 เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรและโรงเรียนด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           
     2.2.2 เพื่อส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่ งแวดล้อมศึกษา ปลูกพืชผักสวนครัว                           
และพืชสมุนไพร  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    2.2.3 เพื่อนิเทศติดตามการจัดแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและพัฒนาครูออกแบบหน่วยการ เรียนรู้
บูรณาการพืชสมุนไพรสู่การท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
    2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและประกวด
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2.3 เป้าหมาย 
                  2.3.1 โรงเรียน 233 โรงเรียน มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
    2.3.2 โรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 23 โรงเรียน  มีแผนงาน
โครงการและมีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของโรงเรียนทั้งหมด            
                   2.3.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และโรงเรียน 233 โ รงเรียน                   
จัดสภาพบริบท สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน จัดแหล่งเรียนรู้ปลูกพืช ผักสวนครัว                        
และพืชสมุนไพรและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19)                                                                                               
   2.3.4 ครูผู้สอนทุกชั้นได้จัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา  ปลูกพืชผักสวนครัว                            
และพืชสมุนไพร 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       2.4.1 ผลผลิต (Output)     
        1)  โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตร                     
กับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
     2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ได้ปรับปรุงบริบท                        
และสภาพแวดล้อม  และประกวดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา         
         3)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาและพืชสมุนไพร 
     4)  นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปลูกพืชผักสวนครัว อนุรักษ์พืชสมุนไพร  
และลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ  “เลือก  ลด  ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีบริบทและสภาพแวดล้อม                      
ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน  มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน  
    2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  มีบรรยากาศ น่าอยู่  น่าเรียน  สะอาด  ปราศจาก
ขยะและมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)                                                                                               
        3) ครู บุคลากร และนักเรียน มพีฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลดการใช้พลังงาน  รวมถึงการ    
“เลือก  ลด  ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม   
  2.4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
         2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 100  ของบุคลากรในส านักงานเขตฯ  ได้ร่วมมือกันปรับปรุงบริบท 
สภาพแวดล้อม ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกและดูแลพืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน  รวมถึงการ                     
“เลือก  ลด  ใช้"  วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม  มีแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      3) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปลกูพืชผักสวนครัวและพืช
สมุนไพร      
    2.4.3.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีบริบทและสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน  
        2) โรงเรียนทั้ง 233 โรงเรียน  มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปราศจาก
ขยะและมลพิษ  มีแหล่งเรียนรู้บูรณาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีวิธีปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
     3) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนจัดการเรียนรู้   
บูรณาการสิ่งแวดล้อม พืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต                          
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    2.5.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  มีพฤติกรรมคัดแยกขยะ  
อนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มค่า  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
    2.5.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม พืชสมุนไพร  มีบรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาด  
ปราศจากขยะและมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019                
(COVID – 19) 
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   2.5.3 ครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน มีพฤติกรรม “เลือก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มค่า  
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง       
  2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

    2.6.1  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  ทุกคน 
    2.6.2  ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ของโรงเรียนเรียนในสงักัด จ านวน 233 โรงเรียน 

    2.7  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ตุลาคม   2564  -  30  กันยายน  2565 
   2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
           วงเงินงบประมาณทีด่ าเนนิการ   5,000   บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.จัดท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสถานศึกษา 

     

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปลกูพืชผักสวนครัว
และพืชสมุนไพร 
  2.1 แจ้งโรงเรียนจัดการเรียนรู ้ปลูกพืชผักสวน
ครัวและรายงานผลการด าเนนิงาน 
  2.2 ประชุมครู “ออกแบบหน่วยการเรียนรู้       
สู่การจัดท าผลิตภัณฑ์จากสมนุไพร” 
  2.3 ปรับปรุงดูแลและปลูกพชืสมุนไพร             
ใน สพป. สุรนิทร์ เขต 3 

  
 
 
 

5,000.- 

   
 
 
 

5,000.- 

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล                  
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา   
3.1 ประชุมออนไลน์ “การด าเนนิงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื” 
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดบัเครือข่ายฯ 
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

 รอ
งบประมาณ 

6,000.- 

   

4. จัดสภาพบริบท สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตและประกวดหอ้งปฏิบัติงานราย
กลุ่ม, โต๊ะปฏบิัติงาน 

 รอ
งบประมาณ 

4,000.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

5. ประกวดผลงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
  -  แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร                             
  -  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
  -  โครงการและโครงงานสิ่งแวดล้อม  
  -  คลิป VDO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                              
  -  มอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  รอ
งบประมาณ 

15,000 

  

 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน      

รวมทั้งสิ้น  5,000.-   5,000- 

    
   หมายเหตุ : รองบประมาณ 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
              ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ           กลุ่ม  อ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร  โทรศัพท์ 044551333 
โทรศัพท์ 0881058843       E-mail : wee999surin@gmail.com 
 
 
 

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ  (หลัก) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนร์่วมรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม         
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ  ข้อ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน 
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ  ข้อ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภาครัฐ       
มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ รระขด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ  
    (1.1) ขร้าหศายท่ก 1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ   
     (1.2) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บท  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญ และตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ 
กรอบความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกและวิธีการบริหารงานบุคคล ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติ  เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก               

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และให้บริการบุคลากรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บรกิาร 
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ (3.5) การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และ       
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ    
น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวโดยตรง ได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
    (2.2)  ขร้าหศายตองแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน       
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
    (2.3)  การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน  
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2)  ด้านการศึกษา 
  ขร้าหศายรวศ  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ   
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  1) ขร้กอง 1. การปฏิรูประบบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
   ขร้าหศายรวศ 4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ         
เป็นเอกภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าและสามารถแข่งขันได้ 
   รระขด็นการรฏิรูร 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษา   
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   ขร้าหศายรวศ  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
  2) ตันนพอนการด าขนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
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  3) กิจกรรศ  
   - ประชุมอบรมสัมมนา 
   - กิจกรรมสัมพันธ์ 
  4) ขร้าหศายกิจกรรศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบับท่ก 12 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  2) ขร้าหศายรวศท่ก 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์      
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสพร์ท่ก 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) ขร้าหศายระดับยุทธศาสพร์ เป้าหมายที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ก 4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  (3.4.2) ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย โภชนาการ     
ที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ 
  1) นโยบายควาศศักนคงแห่งชาพิท่ก 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชน
ไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของ
ชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2) แผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ รองรับนโยบายที่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคง      
ของมนุษย์ 
  3) ขร้าหศายขชิงยุทธศาสพร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความ
เข้มแข็ง สนับสนุนการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น   
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของตน และชุมชนท้องถิ่น 
และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
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  4) พัวช่นวัด 
   4.1 ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
   4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชนต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค 
และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคง และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 1.6 แผนระดับท่ก 3  พาศศพิคณะรัฐศนพร่ วันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
  1.6.3 ความสอดคล้องกับส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   1.6.3.1 นโยบายรัฐบาลหลัก  สง่เสริมระบบธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.6.3.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน 
   1.6.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 2.1 หลักการและขหพุผล 

ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
กับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่
สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอ้ย่างยั่งยนื ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชน  และ
ประโยชน์ส่วนรวม”  และตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความรู้และ
ประสบการณ์  มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  คือ 
ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้น ๆ  ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์การย่อมข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งมีบทบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความ ส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการจัดการศึกษาไทย ในยุคการปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จากประสบการณ์มีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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ดังนั้น บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   และการพัฒนาประเทศให้ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และให้อ านาจไว้เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ ซึ่งในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติ
ในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวนพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก 
และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจัจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ 
เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง      
มีภาวะผู้น า มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ
อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ   
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์   
มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้ในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3” 
 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างความสามัคคีและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2.2 วัพถุรระสงค์ 
  2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพการท างานที่สูงขึ้น 
  2.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรู้รัก
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.3 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท ร์ เขต 3      
จ านวน  71 คน 
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  2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
จ านวน  250 คน 
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
   2.4.1.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน  มีความสัมพันธ์  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน   เพื่อประโยชน์
ในการประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.1.3 ผู้บริหารการศึกษา บคุลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร  และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ 
    1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ     
    2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา    
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคน มีความรักต่อองค์กร 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
       2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
    3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรักต่อองค์กร 
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 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รู้รักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานการปฏิบัติงาน การใช้
ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  2.6.1 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3 
จ านวน 71 คน 
  2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3     
จ านวน  250 คน 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.8 สถานท่ก/พ้นนท่กด าขนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.9 การพิดพาศรระขศินผล 
  2.9.1 วิธีการ ติดตาม สอบถามภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
  2.9.2 เครื่องมือ 1. แบบประเมินโครงการ 
       2. แบบสอบถามและแบบสมภาษณ์ 
 2.10  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถว้น) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

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

    25,000 

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

    25,000 

รวศ     50,000 
 

หศายขหพุ  รองบรระศาณ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โครงการ  การพัฒนารระสิทธผิลการบริหารและการจดัการศึกษาตันนพ้นนฐาน และการจัดท ารายงาน 
            รระจ ารีงบรระศาณ พ.ศ. 2565   ตอง ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

 

งานที่รบัผิดชอบ งานนโยบายและแผน  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ  นางชลกนก  ศรีไทย   โทรศัพท์  044552350 
โทรสาร 044552052    E-mail : policy@surin3.go.th 
 
 
 
 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศาย 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ให้ยุทธศาสตร์เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ  การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้
หน่วยงานมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเดน็ การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
          (1.1) ขร้าหศายท่ก 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
     (1.2) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต 3  เพื่อให้การบริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (2.1) แนวทางพัฒนา 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน   
ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
    (2.2) ขร้าหศายตองแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 
    (2.3) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ   การพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดท ารายงานประจ าปี 2565  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาสุรินทร์ เขต 3  อย่างมีคุณภาพจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) ขร้กอง/รระขด็นการรฏิรูร  ดา้นการศึกษา 
  2) ขร้าหศายกิจกรรศ เป้าหมายรวม  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 1.4 แผนการศึกษาแห่งชาพิ พ.ศ. 2560-2579 
  1) ยุทธศาสพร์ท่ก  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   (1.1) ขร้าหศายระดับยุทธศาสพร์ท่ก 1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   (1.2) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 1.5 แผนระดับท่ก 3  (ระบุช้กอ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2564-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
 
 

 2.1 หลักการและขหพุผล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  โดย
มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และ
ดูแลการน าเข้าข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ
หน่วยงาน การประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัยโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล 
CIPP Model ตามแนวความคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin)  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่
เป็นระบบ เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยจะท าการประเมิน 5 ด้าน คือ  ด้านบริบท หรือสภาวะแวดล้อม 

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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(Context : C)  ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input : I)  ด้านกระบวนการ (Process : P)  ด้านผลผลิต 
(Product : P)  และด้านผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงานเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการเพื่อการด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM)  ซึ่งก าหนดไว้ว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based Management : RBM) โดยยึดประชาชนเป็น
เป้าหมายหลักในการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้ระบบ
การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  บัญญัติว่าการบริหารราชการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย   
ทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และ
แผนทุกระดับ (งานนโยบายและแผน) 
  2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการ และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจยั 
(งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.3 เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.4 เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล) 
  2.2.5 เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการโครงการของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการวิจัย  (งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล) 
 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 กลุ่ม/งานตา่ง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกกลุ่ม/งาน 
  2.3.2 สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 233 แห่ง 
 
 
 



175 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   2.4.1.2 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
   2.4.1.3 รายงานการวิจัยประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสริุนทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบาย วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
   2.4.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผลการด าเนินงานโครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2.4.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีรูปแบบกระบวนการติดตาม
การด าเนินงานโครงการของกลุ่ม/งานในสังกัด ที่มีคุณภาพ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ 
    1) ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
โครงการ 
    2) ร้อยละ 85 ของโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
มีผลการประเมินบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ (โครงการนอกแผนปฏิบัติการฯ) 
    3) ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท
ย่อยยุทธศาสตร์ชาติ 
    4) เอกสารรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 30 เล่ม 
    5) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่มเอกสาร จ านวน 50 เล่ม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

    6) เอกสารรายงานการวิจัยการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปเล่ม
เอกสาร จ านวน  10  เล่ม 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
       1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  แนวทาง และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุม
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน และผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 
    4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศจาก
การศึกษา วิจัย เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัด 
    5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กลุ่มงานต่าง ๆ และน าข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายวางแผน และใช้
เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
  2.5.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ครอบคลุมทุกภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.5.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกลไกและแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  2.6.1 กลุ่มงานตา่ง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.6.2  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  233  แห่ง 
  2.6.3  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนทุกคน 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
 2.8  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    25,660  บาท (สองหมื่นห้าพนัหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2564-2565) ของ สพฐ.  

     

2. จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เล่ม 

 15,000.-   15,000.- 

3. จัดท าเอกสารรายงานการวิจัยการ
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 30 เล่ม 

     

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของ  สพป.สุรินทร์ เขต 3                
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุม
ปราสาททอง สพป.สรุินทร์ เขต 3 

10,660.-     

5. ประชุมจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

     

6. จัดท าเอกสารเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 50 เล่ม 

 
 

    

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียน     
ในสังกัด รุ่นที่ 1 จ านวน 120 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.ปราสาท, อ.กาบเชิง  
อ.พนมดงรัก) เพื่อสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (รองบประมาณ) 

     

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่โรงเรียน     
ในสังกัด รุ่นที่ 2 จ านวน 113 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน (อ.สังขะ, อ.บัวเชด      
อ.ศรีณรงค์) เพื่อสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

แผนปฏิบัติการประจ าปี (รองบประมาณ) 
9. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ใน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  

     

10. ติดตามและสรุปผลการด าเนนิงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
รอบ 6 เดือน โดยใช้ข้อมูลการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบ eMENSCR       
เป็นฐาน 

     

11. รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมิน   
ผลตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. และ
ศึกษาธิการภาค 

     

12. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2565)  ของ สพป.
สุรินทร์ เขต 3 

     

13. สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของ 
สพป.สรุินทร์  เขต 3  

     

รวม 10,660.- 15,000.-   25,660.- 
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โครงการ   พัฒนาระบบดิจิพอลและขทคโนโลย่ขพ้กอการศึกษา รระจ ารี 2565   
              ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

 

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

 1.1  ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 1) 
   1)   ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย   
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภาคกิจ และทุกพื้นที่ 
      (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และการจัดท ารายงานประจ าปี ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมินและการ
พัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามการด าเนินงานโครงการ สามารถส่งผลต่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.2  แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
      ขร้าหศายท่ก 1  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การบริหารรจัดการการเงินการคลัง 
      แนวทางการพัฒนา จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ขร้าหศายตองแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
     การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
             ขศ้กอวันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 



180 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 1.3 แผนรฏิรูรรระขทศ   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ขร้าหศายรวศ : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.4  แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบับท่ก 12 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก 5. เพื่อให้การบริหารแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   2) ขร้าหศายรวศท่ก 6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสพร์ท่ก 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  4) ยุทธศาสพร์ท่ก 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 1.5 แผนงาน  พ้นนฐานด้านการพัฒนาและขสริศสร้างศักยภาพทรัพยากรศนุษย์ 
  ผลผลติ/โครงการ  ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคับ 
  กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
  กิจกรรมรอง  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.6 แผนระดับ 3 
  1.6.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. 
  1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 

 

 
 2.1 หลักการและขหพุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน        
และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน               
โดยมาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ของประเทศ  มาตรา 257 และมาตรา 258 ที่ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี
ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่ วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ        

ส่วนท่ก  2  รายละขอ่ยดโครงการ 
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
20 ปี โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน    
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ    
พ.ศ. 2560 เพื่อจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และ     
โดยหลักการตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักการ
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่มุ่งเน้นให้มีกลไกและวิธีการประเมินที่สามารถประเมินผลได้    
อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรี   
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2561 หมวด 7            
การประเมินผลและการรายงาน มาตรา 47   ได้ก าหนดใหห้น่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ที่ก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของ
โครงการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรา 27           
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้ด าเนินการรจัดท าระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform)  เพื่อให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศได้รายงานผลเข้า
ระบบในทุกไตรมาสของปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลักด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร และให้บริการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่อการศึกษา เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ และ
กิจกรรม  เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 2.1 วัพถุรระสงค ์
  2.1.1 เพื่อใหม้ีการพัฒนาสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
  2.1.2 เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2.1.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการด้าน ICT 
  2.1.4 เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือช่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้รับการบ ารุงดูแล
รักษาและมีสภาพใช้งานตามมาตรฐานได้ตลอดปีงบประมาณ 
 3.1 ขร้าหศาย 
  3.1.1 เชิงปริมาณ 
    1)  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
    2)  จัดหาและจัดท าหรือเจ้าเอกชนในการซ่อมบ ารุงดูระบบเครือข่ายภายใน (Local Area 
Network) และปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษา 
    3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาให้แก่ข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
    4) ปรับปรุงพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับเวบ็ไซต์ 
    3.1.2  เชิงคุณภาพ 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อเทคโนโลยีโสตทัศศึกษาประจ าห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับใช้งานระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษา
ได้เพื่อสนับสนุนงานที่ตนรบัผิดชอบ 
       3) ระบบเซร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายภายใน และคอมพิวเตอร์ ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานตามปกติได้ตลอดปีงบประมาณ 
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
    1) เว็บไซต์ใหม่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 
   2) ระบบข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลกลางมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามปฏิทินของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละระบบได้รับฟังการชี้แจง
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในภาพรวมของแต่ละระบบ 
   4) ระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์
ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานตามภารกิจตลอดปีงบประมาณ 
   5) ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้ทันตามระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
   6) ระบบสารสนเทสที่ใช้ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการปรับปรุง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ได้ใช้งานเว็บไซต์ใหม่เพื่อการน าเสนอประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและสามารถใช้งานได้ตลอด      
24 ชั่วโมง 
      2) ผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาได้รับบริการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความ
ถูกต้องแม่นย าจากฐานข้อมูลชุดเดียวที่ใช้งานร่วมกัน 
   3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีระบบเซร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
ระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบได้ 
   5) สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5  ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
  2.5.1 ขชิงรริศาณ 
      1) ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่มีอยู่ใช้งานได้ครบทุกอุปกรณ์ 
   2) ร้อยละ 100  ของจ านวนโรงเรียนจ านวน 233 โรง สามารถจัดท าบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลกลางได้ตามก าหนดปฏิทินของส่วนกลาง 
   3) บุคลากรที่ช่วยรับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 คน 
   4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัดการศึกษาใน    
แต่ละกลุ่มงาน 
   2.5.2 ขชิงคุณภาพ 
     1)  ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานตามภารกิจได้เต็มประสทิธิภาพ 
   2)  ร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลกลางมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดท าและตรวจสอบข้อมูลได้ตามปฏิทินที่ก าหนด 
   3) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านระบบเครือข่ายสามารถดูแลแก้ไขปัญหาระบบ
เครือข่ายภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
   4) ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
   5) สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศใช้ในการด าเนินงานหรือบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6  ผลท่กคาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
ถึงเว็บไซต์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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      2.6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน   
  2.6.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.7  กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์

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

 2.8 ระยะขวลาด าขนินโครงการ ตุลาคม  2563  ถึง กันยายน 2564 
 2.9 สถานท่ก/พ้นนท่กด าขนินการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.10 การพิดพาศรระขศินผล 
  2.10.1 วิธีการ  ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเปน็รายไตรมาส 
  2.10.2 เคร่ืองมือ 
   1) ภาพถ่าย  
   2) แบบประเมนิโครงการจากแบบกลาง 
   3) แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
  2.10.3 ช่วงเวลา  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
 2.11  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
            วงขงินงบรระศาณท่กด าขนินการ 312,000  บาท  (สามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

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

3,000.-    3,000.- 

2. จัดส่งบุคลากรด้าน ICT เข้ารับการ
พัฒนาด้านซอร์ฟแวร์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการอัพเดทและดูแล
ระบบ 

 284,000.-   284,000.- 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลเพื่อการเรียน การสอน DLTV/DLIT 

  15,000.-  15,000.- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

4. ปรับปรุงเว็ปไซต์และน าเข้าใช้งานใน
ระบบเซร์ฟเวอร์รองรับการตรวจประเมิน
ของส่วนกลางและอื่น ๆ 

   10,000.- 10,000.- 

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

     

รวมทั้งสิ้น 3,000.- 284,000.- 15,000.- 10,000.- 312,000.- 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รฏิบัพิหน้าท่กขจ้าหน้าท่กพัสดุในระดับโรงขร่ยน 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน  นางวันนา ค าบุญฐิตสิกุล     โทร. มือถือ.0868704464   

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

ส่วนท่ก 1  ควาศขช้กอศโยง/ควาศสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่ 
           ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 

 
 1)   ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) ขร้าหศาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ 
  (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ  ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 
วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น โดยที่พระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกันโดยการก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  1.2  แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1)   แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
    ขร้าหศายท่ก 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง  ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
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พัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเรื่อง
การบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมเตรียม
ความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 
  (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    แนวทางการพัฒนา  3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ท างานเพื่อให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม            
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท า
ที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
   ขร้าหศายตองแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
   การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง ควร
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเรื่องการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องนโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัด
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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  1.3  แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) ขร้กอง/รระขด็นการรฏิรูร ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว 
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
    ขร้าหศายรระขด็นรฏิรูรท่ก 6 
   ข้อ 1  หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน 
และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและ
ประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการ
เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน…………………-……………………… 
   3) กิจกรรม……………………………………-………………………… 
   4) เป้าหมายกิจกรรม  เป้าหมายรวม 5. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการ
และภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิผล 

 1.4  กรอบแผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบบัท่ก 13 
   1) วัพถุรระสงค์ท่ก ............................................ 
   2) ขร้าหศายรวศท่ก 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสพร์ท่ก  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (3.1) ขร้าหศายระดับยุทธศาสพร์ท่ก 3 เพิม่คะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริตให้สูงขึ้น 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ก ......................-.................................. 

1.5  แผนระดับท่ก 3 (ระบุช้กอ) 
  1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพฐ. 
  2) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. 
 

ส่วนท่ก  2  รายละขอ่ยดโครงการ 

  2.1  หลักการและขหพุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น  โดยที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด 
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เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการ
หนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น     
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร โดยลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
สินค้าและบริการ โดยการพัฒนาระบบ e-GP นี้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า (Products Catalog) เพื่อรองรับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้
สอดคล้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการ แทนการพิจารณา
วงเงิน ด้วยการก าหนดให้มีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มี
ความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ไม่มีความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้าทั่วไป  ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP จะช่วยสร้าง
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับให้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  แม้ว่าจะน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน แต่กระบวนการ 
และขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐยังจ าเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นต้น เป็นผู้ด าเนินการเช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ถือเป็นบุคคลที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง ย่อมจะส่งผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
นั้น ๆ จนต้องเกิดปัญหาอุปสรรค รวมถึงอาจจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วย 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียน  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งในเรื่องการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น าไปปรับใช้ภายใน
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน
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เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี สนองนโยบายการกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธกิาร สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  
  2.2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) 
  2.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน 
   2.3  ขร้าหศาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 233 
คน และครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 233 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน     
466 คน 
   2.4  ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
      ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม ร้อยละ 100 เข้าใจการ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100  ปฏิบัติงานการจัดซื้อ   
จัดจ้าง  ในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ถูกต้องทันเวลา   
 
   2.5  ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
    2.5.1  ขชิงรริศาณ 
    ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
ได้ถูกต้อง  
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    2.5.2  ขชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ100  ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สามารถปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) ได้ถูกต้อง ทันเวลา ปราศจากข้อร้องเรียน 
    2.6  ผลท่กคาดว่าจะได้รบั 
               ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจ และปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างใน
ระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 
ปราศจากข้อร้องเรียน 
    2.7  กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์
  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 233 
คน และครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 233 คน  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 
466 คน 
 2.8 ระยะขวลาด าขนินโครงการ  วันที่  14-15  ธันวาคม  2564  ณ หอประชุมปราสาททอง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
  2.9  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
  วงขงินงบรระศาณท่กด าขนินการ   50,000.-บาท  (ห้าหศ้กนบาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. อบรมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 
จ านวน 233 คน วันที่ 14 ธ.ค.64 

25,000.-    25,000.- 

2. อบรมครูที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานพสัดุโรงเรียนและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวน 233 คน                    วันที่ 
15 ธ.ค. 2564 

25,000.-    25,000.- 

รวศ 50,000.-    50,000.- 
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โครงการ  อบรศขชิงรฏิบัพิการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูพรฐานสศรรถนะ 
            สู่กระบวนการจัดการขร่ยนรู้ขชิงรุก (Active Learning) ขพ้กอยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรม สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกลุ นายบุญเจริญ  บุญเชิด   โทรศัพท์ 081-7250533 
โทรสาร 044-552052   E-mail : boonboon8825@gmail.com 
 
ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
             ขศ้กอวันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
 
 1.1  ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
        (1) ขร้าหศาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้  ความ สามารถ 
กรอบความคิดและทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ กลไกและวิธีการบริหารงานบุคคล ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                 
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และให้บริการบุคลากรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

  1.2  แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเดน็ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
       (1) ขร้าหศายระดับรระขดน็ตองแผนแศ่บทฯ 
     ขร้าหศายท่ก 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์    
เขต 3 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการให้บริการมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้มารับบริการ 
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   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 
    แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง       
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การท างานเพื่อให้บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความ
สุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง 
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร
ภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ขร้าหศายตองแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
     การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม      
มีจิตส านึกและเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างาน รับใช้ประเทศชาติและประชาชน ยึดมั่นในการท างาน 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  1.3  แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2) ด้านการศึกษา 
   1) ขร้กอง/รระขด็นการรฏิรูร   
              1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง   
          เป้าหมายรวม  4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได้ 
         1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    
          เป้าหมายรวม  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ  ผ่านการ           
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
   2) ขั้นตอนการด าเนนิงาน  - 
   3) กิจกรรม กิจกรรม 1 การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคน
ไทยในศตวรรษที่ 21  เป้าหมาย  คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด 
   4) เป้าหมายกิจกรรม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
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  1.4  กรอบแผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ ฉบบัท่ก 12 

   1) วัตถุประสงค์ที่ ……………..  
   2) เป้าหมายรวมที่ 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธภิาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  
ที่ดีของสังคม 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับ
หลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปน็ครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 1.5  แผนระดับท่ก 3 (ระบุช้กอ) 
1) แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565)  ของ สพฐ. 
2) แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพฐ. 
 

ส่วนท่ก  2  รายละขอ่ยดโครงการ 
   2.1  หลักการและขหพุผล 
     รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศบนวิสัยทัศน์ ด้วยการ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐรวมถึง
ภารกิจส าคัญคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่  21 การ
จะบรรลุเป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ จ าเป็นต้องมีกรอบยุทธศาสตร์
ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปฏิรูปการศึกษา โดย
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     ในปีงบประมาณ ปี 2565  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายส าคัญ และนโยบายเร่งด่วนโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน 
ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  2551  การ
จัดการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินการ
โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
     ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ
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เสริมสร้าง ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลก ในศตวรรษ   
ที่ 21 การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจในเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ (กระทรวง ศึกษาธิการ      
ม.ป.พ. : ค าน า) การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ 
จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น มีองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอีกหลายประการ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล 
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ จะสนับสนุนและเอื้อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะส าคัญที่
สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2562 : 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาและการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพการศึกษา  
“นโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ  ด้าน
ผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก ากับ ติดตามการด าเนินของสถานศึกษา โดยมุ่งประสาน หลอมรวมกิจกรรม งานโครงการ
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมหรือมอบหมายให้โรงเรียนปฏิบัติเชิงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโรงเรียน 
ทั้งนี้ด าเนินงานโดยยึดหลักสร้างสัมพนัธภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนผนึกผสานการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมโครงการ ภาระงานประจ าและที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา การเรียนการสอนโดยมี
เป้าหมายร่วมกันกับการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการสาคัญ 3 ด้าน 
คือมิติด้านบุคคล มิติด้านบทบาทหน้าที่ มิติด้านองค์กร โดยคาดหวังการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน และจะสะท้อนผลและ
ทบทวนการพัฒนาตามนโยบายและกิจกรรมดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

2.2 วัพถุรระสงค ์
     2.2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     2.2.2 เพื่อจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     2.2.3 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
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      2.2.4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพรุก (Active Learning) 
   2.3  ขร้าหศาย 
      2.3.1 บุคลากรใน สพป. สุรินทร์ เขต 3  จ านวน    40 คน  
     2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน  150 คน 
    2.3.3 บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    10 คน  
                   รวมทั้งสิ้น 200 คน   

2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
2.4.1 ผลผลิพ (Output) 

1)  บุคลากรใน สพป. สุรินทร์ เขต 3  จ านวน    40 คน  
2) ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน  150 คน 
3) บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    10 คน  
             รวมทั้งสิ้น 200 คน   

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          1) ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการพฒันา 
เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
         2) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่บริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564  
         3) บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาดา้นโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   2.5  ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 

    2.5.1 ขชิงรริศาณ 
1) ร้อยละ 56 ของจ านวนบุคลากรใน สพป.สุรนิทร์ เขต 3 
2) ร้อยละ 64 ของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัด สพป.สุรนิทร์ เขต 3 
3) ร้อยละ 0.5 ของบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

     2.5.2  ขชิงคุณภาพ 
           1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้รับการพัฒนา เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
           2) ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
      3) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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    2.6  ผลท่กคาดว่าจะได้รบั 
  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาการศึกษาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   2.6.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
การขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   2.6.3 พัฒนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  
   2.6.4 ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสทิธิภาพรุก (Active Learning)   
    2.7  กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน ์

  2.7.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
  2.7.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  2.7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

   2.8 ระยะขวลาด าขนินโครงการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
 2.9  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
  วงขงินงบรระศาณท่กด าขนินการ   1,335,500  บาท 
 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. เร่ิมต้นค้นวิเคราะห์ (Kick off)  เดือน 
ตุลาคม 2564 
  1.1 ประชุมชี้แจงยุทธศาสตรน์โยบาย
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Learning) 
   1.2 ศึกษาเอกสาร และทบทวนนโยบาย 

     

2. บ่มเพาะประสบการณ์ (Policy 
Classification) 
   2.1 วิเคราะห์นโนยบาย ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

1,335,500.-    1,335,500.- 
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

   2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) วันที ่21-24 
พฤศจิกายน 2564  ที่ อ.เขาค้อ            
จ.เพชรบูรณ์ 
3. สานฝนัสู่เปา้หมาย (Learn to Select) 
เดือน ธันวาคม 2564 
   3.1 สร้างองค์ความรู้ดา้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 
   3.2 ทบทวนสะท้อนผลจัดท ากรอบ   
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

4. ขยายงานการศึกษา (Work Shop on 
Policy) เดือน ธันวาคม 2564 
   4.1 ออกแบบการนิเทศการศึกษา ด้าน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) 
   4.2 ขยายผลการด าเนนิงานหลักสูตร    
สู่โรงเรียน 

     

5. พาสู่ความส าเร็จ (How to 
Supervision on the Job) เดือน 
ธันวาคม 2564 
   5.1 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารจัด
การศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ     
(Active Learning) 
   5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้สอนในการ
ด าเนินกิจกรรมในระดับชั้นเรียนที่
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แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

สอดคล้องกับการจัดการศึกษายทุธศาสตร์
จุดเน้นการด าเนินการ ปี 2564 
   5.3 ถอดบทเรียนการด าเนินงานตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

รวมงบประมาณ 1,335,500.-    1,335,500.- 
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โครงการ  อบรศให้ควาศรู้ควาศขต้าใจขก่กยวกับวินัย คุณธรรศและจริยธรรศต้าราชการครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา พ าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานขตพพ้นนท่กการศึกษารระถศศึกษาสุรินทร์ ขตพ 3 

 

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

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

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
  1) ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) ขร้าหศาย ที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
  1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็นตองแผนแศ่บทฯ 
        (1.1) ขร้าหศาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (1.2) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต สามารถท าให้คดีทุจริต และข้อร้องเรียนใน
หน่วยงานมีจ านวนลดลง 
   (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (2.1) แนวทางพัฒนา ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใสถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่ 
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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ร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
    (2.2) ขร้าหศายตองแผนย่อย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
    (2.3) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ จ านวนคดีทุจริตและจ านวน      
ข้อร้องเรียน ในหน่วยงานมีจ านวนลดลงร้อยละ 10  การปลูกจิตส านึก การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ (แผนระดับท่ก 2)  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  1) ขร้กอง/รระขด็นการรฏิรูร ด้านการป้องกันและเฝ้าระวงั 
    ขร้าหศายตองรระขด็นรฏิรูร ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
    กลยุทธ์ 1. เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
    ขร้าหศายตองกลยุทธ์  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับประชาชนและเจ้าพนักงานของรัฐ  รวมถึงเผยแพร่กลโกงต่าง ๆ ด้วยการ
จัดระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้แก่ การได้มาซึ่งความรู้ การเข้าถึงความรู้ที่ง่ายและ
สะดวก การเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดอบรมหลักสูตรป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เช่น การฝึกอบรมพนักงานแสวงหาข้อเท็จจริงและพนักงานไต่สวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจอย่างครบวงจรควรรับโอน
พิพิธภัณฑ์การทุจริต และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้กลโกงการทุจริต รวมถึงการเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตส านึกรังเกียจการ   
คอรัปชัน โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะองค์กรเป็น “องค์การมหาชน” หรือหน่วยงานของรัฐลักษณะอื่น 
  2) ตันนพอนการด าขนินงาน ด าเนินการจัดอบรมความรู้ด้านวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีคุณธรรมความซื่อตรง 
  3) กิจกรรศ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ 
  4) ขร้าหศายกิจกรรศ เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการต่อต้านทุจริตส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ (บุคลากรสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ต าแหน่งครูผู้ช่วย) และระดับช านาญการพิเศษ หลักสูตรเจ้าหน้าที่   
ไต่สวนวินัยและกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ และอื่น ๆ 
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 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ  ฉบับท่ก 12 
  1) วัพถุรระสงค์ท่ก 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบ
วินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง     
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) ขร้าหศายรวศท่ก 1 คนไทยมคีุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  3) ยุทธศาสพร์ท่ก 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์ 
   (3.1) ขร้าหศายระดับยุทธศาสพร์ท่ก 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ก 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย           
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
      -ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ 
  1) นโยบายควาศศักนคงแห่งชาพิท่ก 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รองรับ
วัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  2) แผนระดับชาพิว่าด้วยควาศศักนคงแห่งชาพิ รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต 
  3) ขร้าหศายขชิงยุทธศาสพร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  4) พัวช่นวัด 
   (4.1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
   (4.2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทจุริต 
  5) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ      
การทุจริต 
 1.6 แผนระดับท่ก 3 พาศศพิคณะรัฐศนพร่ วันท่ก 4 ธันวาคศ 2560 
  1.6.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก แก้ไขปัญหาทจุริตและประพฤติมชิอบ 
  1.6.2 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการทั้งฝา่ยการเมืองและฝา่ยราชการประจ า 
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 2.1 หลักการและขหพุผล 
  ด้วย พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6  
วินัยและการรักษาวินัย  ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ และ
โดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าว
หว่ากระท าผิดวินัย อันได้แก่ การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมายรับรองไว้ในผู้บังคับบัญชาจักต้อง
ด าเนินการ เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท าการอันเป็นการกระท าผิดวินัย รวมทั้งเป็นการให้
ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงจัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขึ้น  เพื่อสนับสนุนเอื้ออ านวยแก่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน าไปสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนต่อไป 
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้ช่วยในหลักการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  2.2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.3 เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.3 ขร้าหศาย 
  2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่บรรจุใหม่ 
  2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม ตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
   2.4.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการทุจริต  
   2.4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ในอนาคต
ต่อไป  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ 

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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   2.4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 ขชิงรริศาณ  
     1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
    2) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
   2.4.3.2  ขชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  2.5.2 ครูผู้ช่วยมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.5.3 สร้างจิตส านึกในการช่วยกันป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในระบบราชการและป้องกันการกระท าผิด
วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน์   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ 1 พุลาคศ 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.8 แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. ส ารวจผูเ้ข้ารับการอบรม          
(ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่) ไปยังโรงเรยีน 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
  - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  

  
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 - 

3. ด าเนินการอบรม และ รายงานผล
การด าเนินการอบ 

   50,000.- 50,000.- 

4. ติดตามประเมินผล 
   

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

รวม - - - 50,000.- 50,000.- 

หศายขหพุ  รองบรระศาณ 
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โครงการ  แผนรฏิบัพิการพรวจสอบภายในรระจ ารีงบรระศาณ พ.ศ. 2565 

 

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

 1.1 ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดบัท่ก 1) 
   1) ยุทธศาสพร์ชาพิ (หลัก) ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ขร้าหศาย ที่ 3  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
    (2) รระขด็นยุทธศาสพร์ท่ก 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
   (3) การบรรลุขร้าหศายพาศยุทธศาสพร์ชาพิ หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยก าหนดประเด็นการตรวจสอบด้านการเงิน      
การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้
ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจกรมต่าง ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการด้านการงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 1.2 แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ (แผนระดับท่ก 2) 
   1) แผนแศ่บทภายใพ้ยุทธศาสพร์ชาพิ  ประเดน็ การต่อต้านทจุริตและประพฤติมชิอบ 
    (1) ขร้าหศายระดบัรระขด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (1.1) ขร้าหศายท่ก.............. 
    (1.2) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนแศ่บทฯ แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดประเด็นการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจกรมต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการงบประมาณของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถานศึกษา 
      (2) แผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (2.1) แนวทางการพัฒนาท่ก 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

ส่วนท่ก  1  ควาศขช้กอศโยง ควาศสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ พาศนัยยะตองศพิคณะรัฐศนพร่  
              ขศ้กอวันท่ก  4  ธันวาคศ  2560 
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รัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อส่งเสริมการมี   
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ    
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
     (2.2) ขร้าหศายตองแผนแศ่บทย่อย ข้อ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
    (2.3) การบรรลุขร้าหศายพาศแผนย่อยตองแผนแศ่บทฯ   หน่วยตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบภายสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่ องในประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ก าหนดตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจ่าย ด้านการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. สถานศึกษา การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น สามารถลดการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงได้ โดยการพัฒนาระบบ
ราชการ และระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3 แผนการรฏิรูรรระขทศ : แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   ขร้าหศายรวศ ปรับปรุงระบบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4 แผนพัฒนาขศรษฐกิจและสังคศแห่งชาพิ  ฉบับท่ก 12  
   ขร้าหศายรวศท่ก 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
   ยุทธศาสพร์ท่ก 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา     
ภิบาลในสังคมไทย 
   ขร้าหศายท่ก 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนาท่ก 5  ป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกัน   
การทุจริต 
 
 

 2.1 หลักการและขหพุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท า
และเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ         
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้างานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการ

ส่วนท่ก  2   รายละขอ่ยดโครงการ 
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ปฏิบัติงาน เร่ืองการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความเสี่ยง
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม  ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินบัญชี (Financial) 
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) ตลอดจน     
สอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่าง  ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี    
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ตรวจสอบภายใน สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ง เป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้  
วางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ครอบคลุม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย       
ที่ก าหนดภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด  
 2.2 วัพถุรระสงค ์
  2.2.1 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพิ่ม
คุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  2.2.3 เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
รัดกุม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 2.3 ขร้าหศาย 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งครอบคลุมงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย 

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

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

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

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

  3.  งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

       3.1  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียน
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5  แห่ง 

       3.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี )                 
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
  4. ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 40 แห่ง  
 2.4 ผลผลิพ ผลลัพธ์ และดชัน่ช่นวัดควาศส าขร็จ 
  2.4.1 ผลผลิพ (Output) 
         2.4.1.1 สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอน แนวทางการปฏบิัติมากยิ่งขึน้ ปฏิบตัิงานดา้น
การเงิน และการบญัชี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน และเปน็ไปตามระเบียบก าหนด 
   2.4.1.2 กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบตัิงานเปน็ปจัจุบนัและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
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  2.4.3 ดัชน่ช่นวัดควาศส าขร็จ (KPIs) 
   2.4.3.1 เชิงปริมาณ 
     1)  ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 40 แห่ง ในเรื่องการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหลักฐานการจ่าย 
      2)  ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง ในเร่ือง เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา 
      3) งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5 แห่ง และตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ                 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง 
    4) ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับ
ตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 40 แห่ง 
   2.4.3.2 ขชิงคุณภาพ 
     1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อยู่ในระดับ
ดี หรือดีมาก และมีระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชีที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  
    2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การเบิกจ่ายมีใบส าคัญคู่จ่าย
และหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 
    4) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการด าเนินงาน ปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนด ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ 
    5) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่ วนราชการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามก าหนด 
    6) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.5 ผลท่กคาดว่าจะได้รับ 
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     สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม  สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.6 กลุ่ศขร้าหศายผู้ได้รับผลรระโยชน์ (จ านวนทันงสินน 233 แห่ง) 
   2.6.1 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
และหลักฐานการจ่าย) จ านวน 40 แห่ง  
   2.6.2 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ (กรณีตรวจสอบการด าเนินงานด้านเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน 5 แห่ง 
      2.6.3 สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 233 แห่ง 
   2.6.4 สถานศึกษาที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
การตรวจสอบ จ านวน 40 แห่ง 
 2.7 ระยะขวลาด าขนินโครงการ (รวศทันงสินนจ านวน 97 วัน) 
       2.6.1 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย ระหว่างวนัที่       
1 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565  จ านวน 40 วัน  
    2.6.2 ตรวจสอบด้านการด าเนนิงาน ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565  จ านวน 5 วนั 
    2.6.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณปูโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)                    
รวม 4 ไตรมาส จ านวน 32 วัน 
    2.6.4  ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบ ระหว่างวันที ่   
29 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2565  จ านวน 20 วัน 
 2.8  แผนการรฏิบัพิงานและแผนการใช้จ่ายขงินงบรระศาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพนับาทถ้วน) 

แผนการปฏบิัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2565 
ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

1. การตรวจสอบ ด้านการเงนิ การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

28,800.- 3,200.-   32,000.- 

2. ตรวจสอบการด าเนินงาน      
3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 

     

4 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงาน
ผล 

     

รวม 28,800.- 3,200.-   32,000.- 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางส าคัญ       
ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
พ.ศ. 2561-2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565  เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้ก าหนดแนวทางในการบริหารแผน
สู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เน้นย้ าบุคลากรทุกคนให้ความส าคัญในการพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ทราบ 
 4. มีการบูรณาการโครงการภายในกลุ่ม/หน่วย  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนด
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 5. มีการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรการบริหารงาน
เหมาะสมตามความจ าเป็น คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามห้วง
ระยะเวลา ทั้งในระดับโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อย่างเป็นระบบ 
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แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
“งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 
 1. นโยบายด้านที่ 1  ด้านนักเรียน 
  นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  มาตรฐานที ่1  นักเรียนมีคุณธรรม 
   - นักเรียนมีเหตุผล  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   
   - นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม   
   - นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
  มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   - นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียนได้  คิดเลขเป็น  ตามระดับช่วงวัย 
   - นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  มาตรฐานที่ 3  นักเรียนในศตวรรษที่ 21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   - มีทักษะอาชีพและชีวิต  
   - มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
   - มีทักษะการสื่อสาร  
   - มีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
   - มีทักษะการเรียนรู้  
   - มีทักษะการร่วมมือ 
 2. นโยบายด้านที่ 2  ด้านครู 
  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  ยกระดับความเป็น   
มืออาชีพ 
  มาตรฐานที่ 1  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   - ครูมีแผนพัฒนาตนเอง (Individual plan) และเป็นแบบอย่างที่ดี 
   - มีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   - มีการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร   
   - การร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning 
Communication : PLC) 
  มาตรฐานที่ 2  ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   - มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   - การบริหารจัดการชั้นเรียน   
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   - มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และการจัดการเรียนรู้     
อย่างหลากหลาย   
   - การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  ครูมืออาชีพ 
   - ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน   
   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
   - นวัตกรรมการสอนและเผยแพร่ Best Practice   
   - มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Network Learning) 
 3. นโยบายด้านที่  3  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   มีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
  มาตรฐานที่ 1  ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   - มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   - มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน   
   - มีปฏิสัมพันธ์  มีทักษะการสื่อสาร  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
  มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
   - เป็นผู้น าและสามารถใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร   
   - เป็นผู้น าและมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาทางวิชาการ   
   - การนิเทศอย่างเป็นระบบ  และการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   
   - การบริหารด้านวิชาการผ่านกระบวนการ PLC 
  มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารมืออาชีพ 
   - มีนวัตกรรมการบริหารและเผยแพร่ วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)   
   - มีเครือข่ายแห่งการบริหาร (Network Learning)  
   - มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น        
และสังคม   
   - มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  4. นโยบายด้านที่ 4  ด้านสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 
  มาตรฐานที่ 1  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
   - จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สะอาด  ปลอดภัย   
   - แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้   
   - มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พอเพียง  เหมาะสมและมีคุณภาพ 
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  มาตรฐานที่ 2  ด้านระบบบริหารจัดการ 
   - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
   - สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice)  มาใช้ในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา   
   - สถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้
กระบวนการ Professional Learning Communication : PLC    
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 3  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
   - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา   
   - มีเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานอื่น และชุมชน   
   - มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนน าเสนอผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. นโยบายด้านที่ 5  เขตพื้นที่การศึกษา 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
   - มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ เชื่อมโยงและเข้าถึงได้   
   - มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
   - มีการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based Management) ในรูปแบบการ
กระจายอ านาจ 
  มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   - ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านวิชาการ   
   - การก ากับติดตาม สนับสนุนการบริหารงานด้านงบประมาณ   
   - การก ากับติดตามและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานบุคคล   
   - ประสานงานด้านการบริหารงานทั่วไป  ร่วมกับภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและท้องถิ่น   
   - การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงาน มีนวัตกรรมที่แสดงถึงความส าเร็จและ           
เป็นแบบอย่างได้   
   - สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   
   - ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร   
   - ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน                      
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   
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   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ มีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ    
   - ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  เป็นเครื่องมือให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดผลผลิตที่ก าหนด
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงก าหนดเป็นแนวทางการใช้
งบประมาณ โดยแบ่งสัดส่วนใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  ร้อยละ  58.74 ของวงเงินงบประมาณ 
 2. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  1   ร้อยละ  0.00   ของวงเงินงบประมาณ 
 3. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  2   ร้อยละ  0.00   ของวงเงินงบประมาณ 
 4. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  3   ร้อยละ  11.32  ของวงเงินงบประมาณ 
 5. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  4   ร้อยละ  0.49    ของวงเงินงบประมาณ 
 6. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  5   ร้อยละ  0.08    ของวงเงินงบประมาณ 
 7. สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านที่  6   ร้อยละ  29.38  ของวงเงินงบประมาณ 
ทั้งนี้ งบประมาณทั้ง 7 ด้าน  ต้องรวมกันได้ ร้อยละ 100  ของวงเงินงบประมาณ 
 
การติดตามประเมินผล 
 หลังจากที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการแล้ว จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้ทราบผล และความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และประเมินผลเพ่ือ 
 5.1  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นภาวะผู้น า มีคุณธรรม สังคมยกย่อง และให้การยอมรับ       
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความ
เป็นไทย รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 
 5.2  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของสังคม 
ทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 5.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถสร้ าง 
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 



216 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  ทุกกลุ่ม/หน่วยสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปแบบ 
 2.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
 3.  มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. สร้างมาตรการเร่งรัดหากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพ  
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 ทั้งนี ้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  นโยบายจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และความต้องการของบริบทพ้ืนที่  โดยการ
ด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง 
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ปฎิทินการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2564 สพป.สุรินทร์ เขต 3  แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 
กลุ่มนโยบายและ
แผน     -ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 

มกราคม 2565    -ประชุมจัดกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 จัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกรอบการ
รายงาน ดังนี้ 

กลุ่ม/หน่วย 

15 มกราคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 2564–ธันวาคม 2565) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 เมษายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2 
(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ไตรมาสที่ 1-3 
(ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565) 

กลุ่ม/หน่วย 

15 ตุลาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 1-4 
(ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) 

กลุ่ม/หน่วย 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ            

ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3            

ตามกรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คณะท างานจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี                     

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



๑ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 

ที่    ๒๖๕ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  ตำมกรอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
............................................................... 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรส ำนักงำนและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิชิต  หอมนวล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยเดชำ  กำรรัมย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำยส ำรำญ  อยู่นำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ รองประธำนกรรมกำร 
๕. นำยวีรวัฒน ์ พรหมบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๖. นำงพิกุล  ธงไชย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๗. นำยพิศำล  ฉันท์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๘. นำยบุญเจริญ  บุญเชิด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ กรรมกำร 
๙. นำงอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร          
๑๐. นำยเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
 เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุวรรณ์นี  สวยรปู ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
๑๒. นำยนคร  เจือจันทร์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวกำญจนำ ใบพลูทอง  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร  
 

/๑๔. นำงวันนำ... 



๒ 
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๑๔. นำงวันนำ  ค ำบุญฐิติสกุล นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๕. นำงนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร           
๑๖. นำงชลกนก  ศรีไทย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรพิจำรณำจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณบริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงเต็มก ำลังควำม 
สำมำรถ บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐    ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                         (นำงภำนิชำ  อินทร์ช้ำง) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต ๓ 
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คณะท ำงำน 
จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
1. ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 
 1.1 นางภานชิา  อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.2 นายพิชิต  หอมนวล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.3 นายเดชา   การรัมย ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 1.4 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
2. ประมวลสำระนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 นายเดชา   การรัมย ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 2.2 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 2.3 นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2.4 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2.5 นางพิกุล  ธงไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
 2.6 นายพิศาล  ฉนัท์ทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.7 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.8 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2.9 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการ 
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.10 นายนคร  เจือจันทร์  นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
 2.11 นางสาวกาญจนา ใบพลทูอง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2.12 นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรปู  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.13 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. คณะท ำงำนและจัดพิมพ์เอกสำรรูปเล่ม 
 3.1 นายส าราญ  อยู่นาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 
 3.2 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูม ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3.3 นางชลกนก  ศรีไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.4 นางธมลวรรณ  พลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3.5 นางสาววิลาศนิี ก าจิตเอก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 3.6 นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ  ลูกจ้างชัว่คราว 
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ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140 

โทร : 044-552350 โทรสำร : 044-552052 
www : surin3.go.th 


