
สรุปโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการโรงเรียนในฝัน 
กิจกรรม 
1. สนับสนุนส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ 
เพื่อการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ
พัฒนาความยั่งยืนของโรงเรยีนในฝัน 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายและความส าเร็จของโรงเรียนในฝัน 
3. รายงานผลการด าเนินงานของเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีไดด้ าเนินการสนับสนนุแก่
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.
36 สามารถยกระดับคณุภาพการศึกษาและ
การพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.
36 มีนวัตกรรมที่สอดคล้องตามเปา้หมาย
และความส าเร็จของโรงเรียนในฝนั 
3. สพม.36 สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ง สพฐ.
ได้ตามก าหนด  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.36 สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ความยั่งยืนของโรงเรยีนในฝัน 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.36 ท้ัง 34 
โรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียน
ในฝันได ้
2. โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.36 ท้ัง 34 
โรงเรียนมีนวัตกรรมทีส่อดคล้องตาม
เป้าหมายและความส าเร็จของโรงเรียน
ในฝัน 
3. โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.36 ท้ัง 34 
โรงเรียนสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมที่
สอดคล้องกับบริบท เป้าหมายของการ
พัฒนาโรงเรียนในฝัน 

2,203,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางชมพูนุช 
เดชปัญญา 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



2. โรงเรียนในฝัน สังกัด สพม.36 มี
นวัตกรรมทีส่อดคล้องตามเป้าหมายและ
ความส าเร็จของโรงเรียนในฝัน 
3. โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.36 สามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่สอดคล้องกบับริบท 
เป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนในฝัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุม่สาระหลกั 5 วิชาโดยรวม เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
กิจกรรม 
1. สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด 
2. สนับสนุนส่งเสรมินิสัยรักการอา่น 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุดตามแนวคิดห้องสมุด 3 ด ี
4. นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา
การด าเนินงาน และประเมินคัดเลอืก
โรงเรียนส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน และ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนสังกัด สพม.36 มี
นิสัยรักการอ่าน  
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนสังกัด สพม.36 มี
การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ. และ
นโยบายห้องสมุด 3 ด ี
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนสังกัด สพม.36 มีนิสยัรักการอ่าน  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.36 ท้ัง 59 
โรงเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
2. โรงเรียนในสังกัด สพม.36 ท้ัง 59 
โรงเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานของ 
สพฐ. 
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.36 ท้ัง 59 
โรงเรียนสามารถพัฒนาห้องสมดุตาม
แนวนโยบายห้องสมุด 3 ดี   

60,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

1.นางพรจรรย์ 
พัชรมณ ี

2.นางชมพูนุช 
เดชปัญญา 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



ห้องสมุดดเีด่นของสหวิทยาเขต แยกตาม
ขนาดใหญ่ กลางเล็ก เพื่อเข้ารับการประเมิน 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

2. โรงเรียนสังกัด สพม.36 มีการพัฒนา
ห้องสมุดของโรงเรียนให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานของ สพฐ.พ.ศ.2557 – 2563 
3. โรงเรียนสังกัด สพม.36 สามารถพัฒนา
ห้องสมุดตามแนวนโยบายห้องสมดุ 3 ดี   
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศกึษา 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศกึษา
พอเพียงในสังกัด สพม.36 เป็นศูนย์การ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด สพม.
36 มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด สพม.
36 มีนวัตกรรมที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ทั้ง 59 
โรงเรียนมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตใิน
สถานศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม 
2. สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ทั้ง 59 
โรงเรียนมีนวัตกรรมที่น้อมน าหลัก

95,000 พฤศจิกายน 
2559 – 

กันยายน 2560 

นางนรินทร 
ชมชื่น 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 3 โรงเรียน  
2. กิจกรรมการนเิทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษาสังกัด 
สพม.36 ทุกแห่ง 
 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบ่มเพาะให้ผู้เรยีน
และบุคลากรมีอุปนิสัยอยู่อยา่งพอเพียง 
3. ในปี 2560 สพม.36 มีสถานศึกษาเป็น
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สพม36 ตระหนักถึง
คุณค่าการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา น าไปสู่การบ่มเพาะ
ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร มีอุนิสัยอยูอ่ย่าง
พอเพียงและด ารงตนตามวิถีของศาสตร์
พระราชา 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบ่ม
เพาะให้ผู้เรียนและบุคลากรมีอุปนสิัยอยู่
อย่างพอเพียง 
3. ปี 2560 สพม.36 มีสถานศึกษาเป็น
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สพม36 ตระหนัก
ถึงคุณค่าการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา น าไปสู่
การบ่มเพาะให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร  
มีอุนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและด ารงตน
ตามวิถีของศาสตร์พระราชา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 600,000 พฤษภาคม 
2560 – 

กันยายน 2560 

นางสุทธา 
เชียงแสน 



1. พัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
และผูร้ับผดิชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
3. พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนในช้ัน
เรียน 
4. จัดตั้งศูนย์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ประเมินโรงเรยีนต้นแบบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
6. ประชุมจัดการความรู้ผลงานทางวิชาการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรียน สามารถ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนได ้
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ มมีาตรฐาน และสามารถตรวจสอบ
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน         
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มี
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขท่ีจะ
พัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไดร้บัการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา   
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดที่
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
ผ่านเกณฑ์ประเมินของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษา   
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน เข้มแข็งปลอดยาเสพ
ติด 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 



ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสอดคล้องตามช่วงวัย 
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม 
1. ส่งเสรมิสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
ด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม 
2. ประกวดโครงงานคุณธรรม 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ เป็น
โรงเรียนคุณธรรมจ านวน 28 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บาริหาร ครู มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม 
2. ผู้บริหาร ครู สามารถพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมคีวามเข้าใจในการ
ด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม จ านวน 28 
โรงเรียน 
2. โรงเรียนใช้งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร
ได้อย่างคุ้มคา่จ านวน 20 โรงเรียน 
3. โรงเรียนส่งโครงงานคณุธรรมเขา้ร่วม
ประกวดจ านวน 28 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 มกราคม 2560 
– สิงหาคม 

2560 

นางสุภมาส 
จินะราช 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



 
 
 

 
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรม 
1. ประกวดโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับเขต
พื้นที่การศึกษา      
2. จัดท าวารสารวิถีพุทธ รู้ตื่นและเบิกบาน   
3. ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดเีด่นด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 
4. โครงงานเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
สามารถด าเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธได้อย่าง
ยั่งยืน 
2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
คัดเลือกลงตีพิมพ์วารสารวิถีพุทธระดับ 
สพฐ. 
3. จ านวนโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลการ
ประกวดโรงเรยีนและนักเรียนดีเดน่ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมระดับ สพฐ. 
4. จ านวนโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัล
โครงงานคุณธรรมระดับ สพฐ. 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างยั่งยืน ได้รบัการ
คัดเลือกลงตีพิมพ์วารสารวิถีพุทธระดับ 
สพฐ. ได้รบัรางวัลการประกวดโรงเรียนและ

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดประเมนิ
ตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ระดับ 
3 ข้ึนไปจ านวน 59 โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับการคัดเลือกลง
ตีพิมพ์วารสารวิถีพุทธระดับ สพฐ. 
จ านวน 2 โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับรางวลัการ
ประกวดโรงเรยีนและนักเรียนดีเดน่ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมระดับ สพฐ. 
4. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับรางวลัโครงงาน
คุณธรรมระดับ สพฐ.จ านวน 1 โรงเรียน 

100,000 พฤษภาคม 
2560 – 

กันยายน 2560 

นางสุภมาส 
จินะราช 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



นักเรียนดเีด่นดา้นคุณธรรม โครงงาน
คุณธรรมระดับ สพฐ. 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 12 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสขีาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 
2560 
กิจกรรม 
1. แจ้งนโยบายแก่สถานศึกษาในสงักัดและ
คัดกรองนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2559 
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานและคัดกรองนักเรยีน 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการและมผีลการประเมินเป็น
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
2. จ านวนนักเรียนกลุม่เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่ม
ติดและกลุม่ค้า มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2559 
เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของจ านวนสถานศกึษาใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการและมผีลการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2559 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ร้อยละ 10 ของจ านวนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุม่ตดิและกลุ่มคา้ มี
จ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศกึษา 
2560 
เชิงคุณภาพ 

100,000 พฤศจิกายน 
2559 – 

สิงหาคม 2560 

นางสาว 
อ าภาพร สภุา

วงศ์ 
กลุ่มส่งเสรมิ

การจัด
การศึกษา 

 



3. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรยีนที่มผีลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการ
ดูแลกลุม่เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุม่ติดและกลุม่ค้า 
เฝ้าระวังไม่ใหม้ีการแพรร่ะบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.  โรงเรียนในสังกัด สพม.36 สามารถ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานตาม
นโยบายดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของกระทรวงศึกษาธิการได้ และเป็น
สถานศึกษาต้นแบบดีเด่นได ้
 
 

โรงเรียนในสังกัด สพม.36 ที่สามารถ
เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่นได้จ านวน 
18 โรงเรียน 
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  
รางวัล SPM36 AWARDS ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
1. คัดเลือกเยาวชนและกลุ่มเยาวชนดีเด่น 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนในสังกัดไดร้ับการคดัเลือกเป็น
เยาวชนและกลุ่มเยาวชนดีเด่น 7 สาขา 
สาขาละ 6 รางวัล 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในสังกัดไดร้ับการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึง

เชิงปริมาณ  
นักเรียนในสังกัดไดร้ับการคดัเลือกเป็น
เยาวชนและกลุ่มเยาวชนดีเด่น 7 สาขา 
สาขาละ 6 รางวัล 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในสังกัดจ านวน 59 โรงเรยีน
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม มีคณุลักษณะอันพึง

30,000 มกราคม 2560 
– มีนาคม 2560 

นางสาว 
อ าภาพร 
สุภาวงศ ์

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 
 



ประสงค์ บ าเพ็ญตนเป็นประโยชนต์่อผู้อื่น 
สังคมและประเทศชาต ิ

ประสงค์ บ าเพ็ญตนเป็นประโยชนต์่อ
ผู้อื่น สังคมและประเทศชาต ิ

9. โครงการส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกดัมีการ
ด าเนินงานตามแนวทางโรงเรยีนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับดีมาก 
2. ร้อยละ  80  โรงเรียนมีความพงึพอใจใน
การด าเนินโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความรู้  ความ
เข้าใจในการด าเนินการมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 
2. ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจถึงแนว
ทางการจัดการขยะ น้ า น้ าเสยี มลพิษทาง
อากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางธรรมชาต ิ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดมกีาร
ด าเนินงานตามแนวทางโรงเรยีน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการสร้าง
จิตส านึกการบริหารจดัการขยะ น้ าเสีย  
และมลพิษทางอากาศ 
2. ร้อยละ 80 โรงเรยีนมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.36 ท้ัง 59 
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 
 

60,000 มกราคม 2560 
– สิงหาคม 

2560 

นายปริญญา 
รักพ่อ 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกจิกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



10. โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
1. ส่งเสรมิกิจกรรมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. พัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรยีน 
3. อบรมตัวแทนสภานักเรยีนของโรงเรียน
ในสังกัด 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมแข่งขันสภา
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมแข่งขันสภา
นักเรียนในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน และ
การแข่งขันระดับต่างๆ 
6. ติดตามและสรุปผลการด าเนินการ 
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80  โรงเรยีนในสังกัดเขา้ร่วมการ
แข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีน  
2. ร้อยละ 80 โรงเรยีนในสังกัดเขา้ร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
และประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนได้
อย่างเป็นรูปธรรม มผีลงานในเชิงประจักษ ์
3. สภานักเรยีนได้รับการสนับสนนุให้
สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิถี
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงความเป็นไทย มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพกฎ กตกิา ได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรยีน  
2. ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียนในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดจ านวน 6 โรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม มผีลงานในเชิงประจกัษ์ 
 

200,000 พฤศจิกายน 
2559 – 

กันยายน 2560 

นายปริญญา 
รักพ่อ 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 
 



โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

11. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกัน
การทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
กิจกรรม 
1. พัฒนาความรู้โครงการเสริมเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ระยะที่ 4 
2. จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดนิ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรูเ้รื่อง ITA 
4. ประเมิน ITA โรงเรียนสุจรติ 19 โรงเรียน  
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูร้บัผิดชอบ
โรงเรียนสุจริต ระยะที่ 4 จ านวน 40 
โรงเรียน โรงเรยีนละ 2 คน รวม 80 คน 
2. นักเรียนในสังกัด จ านวน 118 คน และ
บุคลากร จ านวน 12 คน รวม 130 คน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจรติ สามารถเข้าใจ
แนวทางการด าเนินกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานโรงเรียนสจุริต  
2. นักเรียนในสังกัดได้รับการปลุกฝังให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ 5 ประการ ผ่าน
กิจกรรมคา่ยคนดีของแผ่นดิน 
3. โรงเรียนสุจรติต้นแบบและเครอืข่ายมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริต 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
การประเมินความส าเร็จของผลการ
ประเมิน ITA ของโรงเรียนอยู่ในระดับ 5 

188,000 มกราคม 2560 
– กันยายน 

2560 

นายปริญญา 
รักพ่อ 

นางจุฬาลักษณ์ 
วงศ์นารี 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 
กิจกรรม 
1. อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
2. ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
โรงเรียน 
3.  จัดระเบียบสังคมแบบบรูณาการป้องกัน
ยาเสพตดิและนโยบายอบายมุขสรา้งสุขให้
สังคม  
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ  100  ทุกโรงเรียนในสงักัดมี
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 
2. ร้อยละ 100  ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสง่เสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาออกตรวจ
ดูแลเหตุนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ช่วงเทศกาลต่างๆ    
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทุก
โรงเรียน 
2.  มีการสร้างเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤตินกัเรียน
และนักศึกษา ระหว่างโรงเรียน 
3.  มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. งานป้องกันแก้ไขปัญหาการนักเรียน
นักศึกษา  สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  กระบวนการท างานระหวา่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ี โรงเรียน  หนว่ยงาน

440,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นายลัลน์พัฒน์
บัญชานิตยกาล 
กลุ่มส่งเสรมิ

การจัด
การศึกษา 



ที่เกี่ยวข้อง  เป็นกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.  ครูและบุคลากรของ สพม.36  
มีความรู้ความเข้าใจตามกรอบตัวช้ีวัด
ของ สพฐ.. 
4. ครูและบุคลากรของ สพม.36  
มีสัมพันธภาพท่ีดี สามารถแก้ไขปญัหา
เมื่อเจอเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ  ได้   
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียนกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม 
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา ปี
การศึกษา 2560   
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา จ านวน 22 โรงเรยีน ไดเ้ข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่างๆ ตาม
ความสามารถและความถนดั ในวันท่ี 29 – 
31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเชยีงค า
วิทยาคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา

เชิงปริมาณ  
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือและระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยาได้สร้างช่ือเสียงแก่ตนเอง 
สถานศึกษา และจังหวัดพะเยา 

600,000 
(งบประมาณ 
อบจ.พะเยา) 

ตุลาคม 2559 – 
สิงหาคม 2560 

กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา / 
โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม 



ทักษะในการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 

14. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุม่
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ปี
การศึกษา 2560 
กิจกรรม 
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศกึษา 
2560 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา จ านวน 22 โรงเรยีน ไดเ้ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนประเภทตา่งๆ ตาม
ความสามารถและความถนดั ในวันท่ี 1 – 
14 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนในกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา
ทักษะในการแข่งขันกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
และห่างไกลยาเสพตดิ 

เชิงปริมาณ  
นักกีฬาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนระดับเขตและระดับชาต ิ
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยาได้สร้างช่ือเสียงแก่ตนเอง 
สถานศึกษา และจังหวัดพะเยา 

100,000 
(งบประมาณ 
อบจ.พะเยา) 

มกราคม 2560 
– พฤศจิกายน 

2560 

กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา / 
โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม / ครู
กลุ่มสาระสุข
ศึกษา พล
ศึกษาใน

จังหวัดพะเยา 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

15. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) สู่ชัน้เรียน 
กิจกรรม 
1. คัดเลือกครดูีเด่นสะเต็มศึกษา 
2. ขับเคลื่อนการจดักิจกรรมการเรียนรูส้ะ
เต็มศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
ของโรงเรียนในสังกัด 
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพม.36 
จ านวน 10 โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย 10 
โรงเรียน มีกิจกรรมสะเตม็ศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสภาพบรบิทของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

289,200 พฤษภาคม 
2560 – 

สิงหาคม 2560 

น.ส.คัชรินทร์ 
มหาวงศ ์

น.ส.พัทธนันท์ 
สุดยอด 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ



3. ประชุมปฏิบัติการ Face to Face 
4. ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศนูย์
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา STEM 
Education  ประจ าจังหวัด 

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
ระดับ ม.ต้น จ านวน 177 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
ของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้และออกแบบ
การเรยีนรู้สะเต็มศึกษา 
2. บุคลากรของโรงเรียนได้แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ การงาน
อาชีพฯ ของโรงเรียนในสังกัดมีแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรยีนรู้
สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 3 ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน 



โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช้าราชการ
ครูด้านบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครดู้านวินัย 
และด้านบริหารงานบุคคล ให้กับข้าราชการ
ครูในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ    
ในงานวินัย และงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน และครทูี่
รับผิดชอบดา้นบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ละ 3 คน จ านวน 59 โรงเรียน จ านวน 177 
คน และข้าราชการในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 23 
คน รวมทั้งหมด 200 คน  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล สามารถปฏิบัตติาม
ระเบียบได้อยา่งถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน
วิธีการที่ก าหนด 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานศึกษา ท าให้
ปัญหาด้านการบรหิารงานบุคคลลดลง
ร้อยละ 50 

49,600 เมษายน 2560 
– พฤษภาคม 

2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 



 
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการอบรมแนวทางข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ 
กิจกรรม 
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดท าผลงานทางวิชาการให้ไดม้าตรฐาน
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เชิงปริมาณ                             
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกต าแหน่ง ที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้
ได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
เชียวชาญ จ านวน 100 คน 
2. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา จ านวน 1 
วัน     
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกต าแหน่ง มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการไดม้าตรฐานและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัท าผลงานทาง
วิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

267,800 กุมภาพันธ์ 
2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 



 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กิจกรรม 
อบรมพัฒนาความพร้อมทางด้านจิตใจ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาได ้
 

เชิงปริมาณ                             
อบรมพัฒนาความพร้อมทางด้านจิตใจ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  59 คน  
เชิงคุณภาพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  59 คน  
มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนคณุธรรม จริยธรรม
ส าหรับการบรหิารสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 59 คน 
และเจา้หน้าท่ี สพม.36 จ านวน 11 คน 
รวม 70 คน เข้ารับการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 59 คน 
มีการพัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรม มี
การพัฒนา/ปรับเปลีย่นคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับการบรหิารสถานศึกษา 
 

111,300 เมษายน – 
พฤษภาคม2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

4. โครงการพัฒนาข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

เชิงปริมาณ                             
ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2559 
- 2561 จ านวน 160 คน เข้ารับการพัฒนามี

เชิงปริมาณ 45,800 เมษายน  - 
พฤษภาคม 

2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์



กิจกรรม 
พัฒนาครูผู้ช่วย ส าหรับผู้ไดร้ับการบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคร ู

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ 
สามารถปฏิบัตริาชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 จ านวน 
160 คน เข้ารับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละร้อยครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 จ านวน 
160 คน เข้ารับการพัฒนามีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ 
สามารถปฏิบัตริาชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กิมภากรณ ์
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคล 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 
กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ช้าราชการครูด้านวินัย 
และด้านบริหารงานบุคคล ให้กับข้าราชการ

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน และครทูี่
รับผิดชอบดา้นบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ละ 3 คน จ านวน 59 โรงเรียน จ านวน 177 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกโรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 
เชิงคุณภาพ 

46,600 มีนาคม – 
เมษายน 2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์



ครูในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
งานวินัย และงานบุคคล 

คน และข้าราชการในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ านวน 23 
คน รวมทั้งหมด 200 คน  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทุกคน มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีแผน
อัตราก าลังในสถานศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางวินัย
และการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา   
กิกรรม 

เชิงปริมาณ   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูที่รับผดิชอบงานบริหารงานบคุคลใน
สังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 118 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

73,200 เมษายน – 
พฤษภาคม 

2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์



อบรมให้ความรู้ทางวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญตัิระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

คน และผูเ้กี่ยวข้อง จ านวน 22 คน รวม 
140 คน  
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องวินัย  
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์และน าไปปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง   
 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
จ านวน 140 คน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีความรู้
และเข้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

7. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36   
กิจกรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากร
ภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม
และมีความประพฤติในการครองตน ครอง
คน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จ านวน 65 คน 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ได้ด าเนินการจัดโครงการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติบคุลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จ านวน 
65 คน 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ได้ด าเนินการจัด
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 
 
 

93,900 กุมภาพันธ์ 
2560 – มีนาคม 

2560 

นางสารภ ี
แดนวงศ์ / 

นายเอกอนันต ์
กิมภากรณ ์

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 



โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนน า
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้น
เรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
กิจกรรม 
ประชุมปฏิบตัิการแกนน าโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการสรา้งและตรวจข้อสอบอัตนัย 
 

เชิงปริมาณ 
ประชุมปฏิบตัิการบุคลากรแกนน าโรงเรียน
ในสังกัด สพม.36 และโรงเรยีนสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ รวม 315 คน 
จ านวน 3 รุ่น 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทีผ่่านการอบรมมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการสรา้งและ
ตรวจข้อสอบอัตนยัในระดับโรงเรยีนและ
สามารถเป็นแกนน าในการยกระดบัคุณภาพ
ของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติได ้
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏบิัติการ
บุคลากรแกนน าโรงเรียนในสังกัด สพม.
36 และโรงเรยีนสังกัดส านักบรหิารงาน
การศึกษาพิเศษ  
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 บุคลากรที่ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการ
สร้างและตรวจข้อสอบอัตนัยในระดับ
โรงเรียนและสามารถเป็นแกนน าในการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรยีนในการ
ทดสอบระดับชาตไิด ้
 
 
 
 
 
 
 
 

365,000 มีนาคม – 
กันยายน 2560 

น.ส.พัทธนันท์ 
สุดยอด  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.36 ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
พัฒนาระบบการประเมินคณุภาพภายใน
แบบองค์รวม ตรวจสอบคุณภาพระบบ
ประเมินคุณภาพภายใน น าระบบการ
ประเมินผละผลการวิจัยไปใช้ในสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 6 โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ทุกโรง ใช้
ระบบการประเมินแบบองค์รวมตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตดิตาม
ตรวจสอบการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 มีระบบ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาที่
เข้มแข็ง 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรยีน น า
ระบบการประเมินแบบองค์รวมไปใช้ใน
การประเมินตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรยีน
ได้รับการตรวจสอบ พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดมรีะบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

106,000 มีนาคม – 
สิงหาคม 2560 

นางนรินทร  
ชมชื่น 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่6 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
กิจกรรม 
จัดท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนช้ัน ม.1 ทุกคน ได้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีนโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศกึษา 2559 
2. ผู้เรียนช้ัน ม.2 ทุกคน ได้ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีนโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศกึษา 2559 
เชิงคุณภาพ 
1. สพม.36 ด าเนินการจดัสอบเปน็ไปอย่าง
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยใช้ข้อสอบกลาง  
2. สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 มีการน า
ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินผล
การเรยีน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ผู้เรยีนช้ัน ม.1 ทุกคน 
ได้ประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ
กลาง ปีการศึกษา 2559 
2. ร้อยละ 100 ผู้เรยีนช้ัน ม.2 ทุกคน 
ได้ประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ
กลาง ปีการศึกษา 2559 
เชิงคุณภาพ 
1.สพม.36ด าเนินการจัดสอบเป็นไป
อย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม  

600,000 กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 2560 

น.ส.พัทธนันท์ 
สุดยอด  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



3. สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน ระดับช้ัน ม.1  และ
ช้ัน ม.2 สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
4. สพม.36 น าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่และระดับ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 มีการ
น าข้อสอบกลางเป็นส่วนหน่ึงในการ
ตัดสินผลการเรียน 
3. สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน ระดับช้ัน ม.1  
และช้ัน ม.2 สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
4. สพม.36 น าผลการทดสอบไปใช้ใน
การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดบัเขตพื้นที่
และระดับสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่6 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
นิเทศประจ าปี 2560 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบะยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีและใช้แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปี 2560 
เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมแีละ
ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการนิเทศ 
ประจ าปี 2560 
เชิงคุณภาพ 

11,640 ตุลาคม  2559 
– มกราคม 

2560 

นางพรจรรย์ 
พัชรมณี  

นางชมพูนุช 
เดชปัญญา 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ



วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2559 และประชุมจดัท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปี 2560  
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
การนิเทศ ติดตาม บรรลผุลตามเปา้หมายที่
ก าหนด โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามใน
ทุกประเด็น 
 

ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีในการนิเทศ 
ติดตามบรรลผุลตามเปา้หมายที่ก าหนด 
โรงเรียนไดร้ับการนเิทศทุกประเดน็ 

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

5. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
กิจกรรม 
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2559 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีนช้ัน ม.3 ทุกคน ในสังกัด สพม.36 ได้
เข้าทดสอบทางการศึกษาดะดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ม.3 ปี
การศึกษา 2559 
เชิงคุณภาพ 
สพม.36 ด าเนินการจัดสอบได้อย่างบริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม สามารถน าข้อมลูไปใช้ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียนในสังกัดได ้

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ผู้เรียนช้ัน ม.3 ทุกคน ใน
สังกัด สพม.36 ไดเ้ข้าทดสอบทาง
การศึกษาดะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ในระดับชั้น ม.3ปีการศึกษา 2559 
เชิงคุณภาพ 
สพม.36 ด าเนินการจัดสอบได้อย่าง
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถน าข้อมลูไปใช้
ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของโรงเรยีนในสังกัดได ้

1,320,000 
(งบอุดหนุน 

สทศ.) 

กันยายน 2559 
– เมษายน 

2560 

น.ส.คัชรินทร์ 
มหาวงศ์  

น.ส.พัทธนันท์ 
สุดยอด  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศนูย์แนะ
แนวการศึกษาประจ าส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์แนะแนว
ประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาและอนกุรรมการ
ศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาท้ัง 6 กลุ่มย่อย 
2. พัฒนาศักยภาพครูผูป้ฏิบัติงานแนะแนว
ในสถานศึกษา 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นที่การศึกษาและ
ศูนย์แนะแนวประจ ากลุม่ย่อย 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรยีนทีม่ผีลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศด้านการแนะแนว
การศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพ 
5. สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
6. สรุปการด าเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.36 รอ้ยละ 90 
มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะแนว
อาชีพ 
2. สพม.36 และศูนย์แนะแนวประจ าเขต
พื้นที่การศึกษาร่วมกันส่งเสริม สนบัสนุน 
และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
อยู่ในระดับ 5 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและเจตคติทีด่ตี่อ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
2. ครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะ
แนวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ให้บริการแนะแนวได้ครบทุกบริการอย่างมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนที่มผีลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ
ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะ
แนวอาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรยีนอื่นๆได ้
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกัด สพม.
36 มีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
แนะแนวอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มี
ความเข้มแข็งอยู่ในระดับ 5 
 

100,000 ธันวาคม 2559 
– กันยายน 

2560 

นายปริญญา 
รักพ่อ 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLIT DLTV ETV ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการน า
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 อย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม 
1. ประชุมปฏิบัติการ เครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ DLIT PLC เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วางแผนร่วมกันของครูใน สพม.36 
2. การนิเทศ ติดตาม วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เครือข่ายการเรียนรูต้ามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT 

เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.36 
จ านวน 59 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
และพัฒนานวัตกรรมในการเรยีนรูร้่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด สพม.36 
สามารถน าหลักการของเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ไป
ใช้จริงอย่างเป็นระบบ 
2. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ Professional Learning 
Community ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
และมีนวตักรรมในการเรียนรูร้่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.36 
จ านวน 59 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด สพม.
36 สามารถน าหลักการของเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ไปใช้จริงอย่างเป็น
ระบบ 
2. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ Professional Learning 
Community ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  
 
 
 

52,000 มีนาคม 2560 – 
สิงหาคม 2560 

น.ส.ปฐมาภรณ์ 
ปันอินทร์ 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่11 ร้อยละ 20 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การให้บริการทางวิชาการด้านการ
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรม 
1.บริการทางวิชาการด้านการบรหิาร 
จัดการศึกษา 
2.บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน 
3.บุคลากรในสังกัด สพม.36 ให้บริการ 
ทางวิชาการด้านการบรหิารจดัการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

เชิงปริมาณ 
1.บริการทางวิชาการด้านการบรหิาร 
จัดการศึกษาเดือนละ 1 หน่วย 
2.บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน โดยเฉลี่ย 
เดือนละ 50 คน 
3.บุคลากรในสังกดั สพม.36 ท่ีให้บริการ 
ทางวิชาการด้านการบรหิารจดัการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉลี่ยเดือน
ละ 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการสร้างเครือข่ายและมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน สามารถน าความรู้ที่

เชิงปริมาณ 
1. หน่วยงานทางการศึกษาขอรับบริการ
ทางวิชาการด้านการบรหิารจดั
การศึกษาโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 
หน่วยงาน 
2.บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน โดยเฉลี่ย
เดือนละ 50 คน 
3.บุคลากรในสังกัด สพม.36 ท่ีให้บริการ
ทางวิชาการด้านการบรหิารจดัการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉลี่ย
เดือนละ 50 คน 
เชิงคุณภาพ  
บุคลาการทางการศึกษามีกาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการสร้างเครือข่ายและมี

42,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 



ได้รับมาพัฒนางานในหน้าท่ีได้อยา่งมี
คุณภาพ 

ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกันสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในหน้าท่ี  
ได้อย่างมีคณุภาพใจที่ดีในการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที่ 6 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง 2017” จังหวัด
เชียงราย “Osotspa Road to 
University 2017” 
กิจกรรม 
สอนเสริมและแนะแนวเทคนิคในการสอบ
และอ่านหนังสือเพื่อเตรยีมสอบเขา้
มหาวิทยาลยั 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
จ านวน  4,000 คน 
2. ครูผู้สอนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดพะเยา  จ านวน  300 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา  

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  
ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายและจงัหวัด
พะเยา จ านวน  4,000 คน 
2. ครูผู้สอนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา  จ านวน  300 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครผูู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

130,000 มิถุนายน – 
กรกฏาคม 

2560 

นางจิตรา 
ปันแก้ว 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



ที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรู้  เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย        
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรู้และสามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
3. ครูผู้สอนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดพะเยาที่เข้าร่วมกิจกรรมไดม้ีความรู้
ในการน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่11 ร้อยละ 20 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 59 
คน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ผู้บรหิารสถานศึกษาใน
สังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

200,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 



ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 และสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

2. ผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 จ านวน 16 คน 
3.  ศูนย์ประสานงานจดัการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) จ านวน 5 คน 
รวมทั้งสิ้น 80 คน 
 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มี
ความรู้และเข้าใจในนโยบาย  มีความ
ตระหนักในการพัฒนาและปฏิบัตกิารศึกษา 
โดยยดึหลักการมสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 59 
คน สามารถมีความรู้ เข้าใจในนโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 และหน่วยงาน
บังคับบัญชาระดบัสูงขึ้นไป และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องทุกโรงเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่11 ร้อยละ 20 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 



โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36  ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทุก
คน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จ านวน 
70  คนประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มี
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน มี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีความรวดเร็ว ยดึหลักธรรมาภิบาล  
และมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
บุร้อยละ 100 คลากรผู้ปฏิบัติงานใน
สังกัด สพม.36 ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในสังกัดส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
มีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีความรวดเร็ว ยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล มีขวัญและก าลังใจท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

170,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 

5. ประชุมทีมบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
กิจกรรม 
ประชุมทีมบรหิาร ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

เชิงปริมาณ 
ทีมบริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36   จ านวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
ทีมบริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขต มี
ส่วนร่วมก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ทีมบริหาร ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
ทีมบริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายของผู้อ านวยการ

50,000 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 



มีความตระหนักในการพัฒนาและปฏิบัติ
การศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนรว่ม 
 

ส านักงานเขต มสี่วนร่วมก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่11 ร้อยละ 20 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36  ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36  ประจ าปี 2560 ทุกคน 
 

เชิงปริมาณ 
1.  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
(พนักงานขับรถ) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทุกคน
จ านวน 75  คน 
2.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงาน
ขับรถ  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มีความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน มศีักยภาพ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีความ
รวดเร็ว ยดึหลักธรรมาภิบาลและมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36  ไดร้ับการพฒันา
ศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
(พนักงานขับรถ) ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มี
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  มีความรวดเร็ว ยึดหลกัธรร
มาภิบาลมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

20,000 มกราคม – 
เมษายน 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ติดตามตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 41 
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 41 โรงเรียน 
ได้รับการตรวจสอบภายใน ในด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุ
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการตรวจสอบจ านวน 41 
โรงเรียน  ได้รับทราบข้อบกพร่องและ
ค าแนะน าจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อ
ปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพสัดุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 69.49 ของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 41 โรงเรียน ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน ในด้านการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุ
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
ตรวจสอบจ านวน 41 โรงเรียน  ได้รับ
ทราบข้อบกพร่องและค าแนะน าจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบตัิงาน

47,500 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางดวงมณี 
แก้วสระแสน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



การเงินบัญชี และพสัดุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. ส่งเสริมสนับสนุนศกัยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2560 
กิจกรรม 
ผู้ตรวจสอบภายในสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 

เชิงปริมาณ   
ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในที่เข้า
รับการอบรม จ านวน 3 หลักสตูร 
เชิงคุณภาพ   

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ไดร้ับการพฒันา
ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในทีเ่ข้า
รับการอบรม จ านวน 3 หลักสตูร 

102,540 ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 

นางดวงมณี 
แก้วสระแสน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการตรวจสอบตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ  
(CGIA) หลักสูตร Fundamental หลักสตูร 
Intermediate  ด้าน Performance, 
Operation and Management และ 
Information Technology และ หลักสตูร 
Comprehensive 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการตรวจสอบตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  (CGIA) หลักสูตร 
Fundamental หลักสูตร 
Intermediate  ด้าน Performance, 
Operation and Management และ 
Information Technology และ 
หลักสตูร Comprehensive 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



9. การบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 
กิจกรรม 
เดินทางเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชฯ 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรในสังกัด 
จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรในสังกัดได้
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณอันหาทีสุ่ดมไิด้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัด มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรใน
สังกัดได้ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ
อันหาที่สุดมไิด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2560 

นายเรืองชัย 
ตามรภาค 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่12 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูร 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

10. ส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียน
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานห้องเรียนพเิศษ  ปีการศึกษา 
2559 และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และการแสดงผลงาน
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการเรยีนรู้ มีความพึงพอใจ
และมผีลสัมฤทธ์ิในการเรียนในระดับที่สูง
กว่าห้องเรียนปกต ิ
2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพผู้เรยีน 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์และวิธีการ
เรียนการสอนห้องเรยีนพิเศษ 
เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การเรยีนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
2.  ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การเรยีนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 
 
 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีความพงึพอใจ
ต่อการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้มคีวามพึงพอใจต่อ 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2560 

นางจิตรา 
ปันแก้ว 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 



 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด (สพฐ.) ข้อที ่12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ระบุเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

11. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 
2560  
กิจกรรม 
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ประจ าป ี2560 
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในส านักงาน
เขต 

เชิงปริมาณ 
รอง ผอ.สถานศึกษา ครผูู้รับผิดชอบงาน
ระบบควบคมุภายใน ผู้อ านวยการกลุ่มใน 
สพม.36 เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบกลุม่ทุกกลุ่ม 
รวม 130 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัระบบการควบคมุภายใน 
สามารถปฏิบัติงานการจัดระบบการควบคุม
ภายใน  และสามารถจัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง   

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของรอง ผอ.สถานศกึษา 
ครูผูร้ับผดิชอบงานระบบควบคุมภายใน 
ผู้อ านวยการกลุ่มใน สพม.36 เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด และทุก
กลุ่ม/หน่วยของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สามารถ
จัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานได้
อย่างถูกต้อง และจัดส่งรายงานครบ 
 

35,000 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560 

นางสายสดุา 
ใจกล้า 
กลุ่ม

อ านวยการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,827,190 บาท 



 


