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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสง่เสริมเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (ศธ 04265-64-0024)
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน ์(Globalization) ทําให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเป็นยุคของขอ้มูลขา่วสาร
(Information Technology) กอ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางดา้นตา่งๆอยา่งรวดเร็ว ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลีย่นแปลงดังกลา่วสง่ผลให้บุคคลตอ้งมีการเรียนรู้ทีจ่ะปรับตัวให้ทันกับยุคและ
สมัย การทีบุ่คคลจะเรียนรู้และปรับตัวไดด้ีอันเนื่องมาจากการไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ และการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
จําเป็นตอ้งมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบทีด่ี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ ดา้น ทัง้ทางดา้นการบริหาร
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหลง่การเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและ
การประสานสัมพันธร์ะหวา่งสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รตา่ง ๆ ยุทธวิธีในการทําให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพไดด้ีเพียงใด ยอ่มขึ้นอยูก่ับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบทีส่ําคัญจากการสื่อสารทีไ่ร้
พรมแดน ทําให้ประเทศไทยมีการรับรู้และตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมตอ่ประเทศตะวันตก
ความคาดหวังของสังคม ความตอ้งการของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลขา่วสาร และการมีสว่นร่วมทางดา้นการศึกษาเป็น
สิง่จําเป็นอยา่งมาก

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

สํานักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ สง่ผลให้นักเรียนในสังกัดมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลีย่)

เฉลีย่ 470 คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที ่45 สง่ผลให้โรงเรียนในสังกัด 21 โรงไดรั้บการสง่เสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถาน
ศึกษา และมีการสร้าง เครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

แนวทางการพัฒนา <tab>(5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ

ประเด็น

3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

3.3การเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

( ) ุ ุ ุ
การรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบทีน่ําไปสูก่ารวัดผลในเชิงทักษะทีจ่ําเป็น
สําหรับศตวรรษที ่21 มากกวา่การวัดระดับความรู้

เป้าหมาย คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลภาครัฐและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้เพื่อประโยชนใ์นการบริหารการตัดสินใจและ
การบริการทีเ่ป็นเลิศ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารภาครัฐ เพื่อเพิม่โอกาสในการ
แขง่ขันและประโยชนใ์นการใช้ชีวิต ให้วิธีการทํางานของหนว่ยงานราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้นักเรียน
ในสังกัดไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

ร้อยละ 50

อัตราความแตกตา่งของคะแนน PISA ในแตล่ะกลุม่โรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 สง่ผลให้โรงเรียนในสังกัด 21 โรงมีแผนเครือขา่ย
นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ทีม่ีกรอบและแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา

อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 80 สง่ผลให้โรงเรียนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
ทุกโรง มีรูปแบบการพัฒนาในการดําเนินงานทัง้เชิงบริหารและเชิง
วิชาการ ดําเนินงานไดช้ัดเจนจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04)

ปัจจัย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (120101F0406)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

เป้าหมายรวม

3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการผา่นการจัดการ

ศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทาง

ตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีม่ีศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตาม

ความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

ประเด็นการปฏิรูป

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายรวม

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ

ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีม่ี

ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด

และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติฉบับใหมแ่ละกฎหมายลําดับรอง

ประเด็นการปฏิรูป

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรม

กิจกรรม 1 การจัดทําขอ้เสนอวา่ดว้ยการจัดทําและเสริมสร้าง

สมรรถนะทีจ่ําเป็นของคนไทยในศตวรรษที ่21

เป้าหมาย

คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้นตามความถนัด
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 มุง่เนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาคร ู
 ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง







2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054 350791
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ วาสนา

นามสกุล บุญมาก

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) vasana.b@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5539954

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล การสร้างเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561 –
2562 ทีเ่ป็นสถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาทีอ่ยูใ่นพื้นทีใ่กลเ้คียงทีส่นใจจะเรียนรู้ นวัตกรรมคุณภาพ
และขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษาตน้แบบเพื่อนํามาเป็นแบบอยา่งหรือปรับใช้เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการให้ผา่นมาตรฐาน โดยกําหนดให้สถานศึกษาแกนนําของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาทําหนา้ทีเ่ป็นพี่
เลีย้งให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ร่วมพัฒนา ทัง้ยังมีสํานักงานเขตพื้นทีช่่วยสง่เสริม สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
และสถานศึกษาในเครือขา่ย ดังนัน้ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งสํานักงานเขตพื้นที ่สถานศึกษาแกนนํา
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ไดส้ง่เสริมการดําเนินงาน สง่เสริมสนับสนุนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการจัด
ระบบโรงเรียนพีเ่ลีย้งทีจ่ับคูร่ะหวา่งโรงเรียนทีม่ีคุณภาพการศึกษาดี และโรงเรียนทีต่อ้งเร่งรัดคุณภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือในการดําเนินงาน และสามารถยกระดับคุณภาพคุณภาพการศึกษาการดําเนินงาน
ของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาในเครือขา่ยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่
กําหนดไว้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเขา้ใจและประสานความร่วมมือในการสง่เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 2. เพื่อสง่เสริมการสร้างเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียน 21 โรงไดร้ับการสง่เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 2. โรงเรียน
21 โรง มีการสร้าง เครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. มีการวางแผนและจัดระบบบริหารจัดการของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา 2. โรงเรียนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาทุกโรง ดําเนินงานไดช้ัดเจน จนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. โรงเรียน 21 โรงมีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ทีม่ีกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา 2.
โรงเรียนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาทุกโรง มีรูปแบบการพัฒนาในการดําเนินงานทัง้เชิงบริหารและเชิงวิชาการ
ดําเนินงานไดช้ัดเจนจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ 1. โรงเรียน 21 โรงมีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา 2. โรงเรียน 21 โรงมีการดําเนินงาน
ร่วมกันในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 1. มีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพ
ของสถานศึกษา ทีม่ีกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา 2. สถานศึกษาในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษามีรูป
แบบการพัฒนาในการดําเนินงานทัง้เชิงบริหารและเชิงวิชาการ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

สถานศึกษาในสังกัดสพม.35 จํานวน 21 โรง
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สถานศึกษาในสังกัดสพม.35 จํานวน 21 โรง ในพื้นทีจ่ังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มกราคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ประชมุการจัดทําแผนเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพของสถานศึ

ประชมุการจัดทําแผนเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพของสถานศึ

การจัดสรรงบประมาณ Zสถานศกึษาแกนนํา จํานวน 5 โรง)

การบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU)

การนเิทศ กํากบั ตดิตามการดําเนนิงานของสถานศกึษาเครอื

การแลกเปลี�ยนเรยีนรูข้องเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพสถานศึ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

ประชมุการจัดทําแผนเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพของสถานศกึษา (สถา

ประชมุการจัดทําแผนเครอืขา่ยนวตักรรมคณุภาพของสถานศกึษา (สถา

การจัดสรรงบประมาณ Zสถานศกึษาแกนนํา จํานวน 5 โรง)

การบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU)

การนเิทศ กํากบั ตดิตามการดําเนนิงานของสถานศกึษาเครอืข

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

45,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท
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แหลง่เงินงบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 45,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 45,000 บาท

ไตรมาสที ่3 0 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

45,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. โรงเรียน 21 โรงไดร้ับการสง่เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 2. โรงเรียน
21 โรง มีการสร้าง เครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. มีการวางแผนและจัดระบบบริหารจัดการของเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา 2. โรงเรียนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาทุกโรง ดําเนินงานไดช้ัดเจน จนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ 1. โรงเรียน 21 โรงมีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา 2. โรงเรียน 21 โรงมีการดําเนินงาน
ร่วมกันในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 1. มีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพ
ของสถานศึกษา ทีม่ีกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา 2. สถานศึกษาในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษามีรูป
แบบการพัฒนาในการดําเนินงานทัง้เชิงบริหารและเชิงวิชาการ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ประชุมการจัดทําแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
(สถานศึกษาแกนนํา จํานวน 5 โรง)

ประชุมการจัดทําแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
(สถานศึกษาแกนนํา จํานวน 5 โรง)

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

ประชุมการจัดทําแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
(สถานศึกษาร่วมพัฒนา จํานวน 16 โรง)

ประชุมการจัดทําแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
(สถานศึกษาร่วมพัฒนา จํานวน 16 โรง)

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

การจัดสรรงบประมาณ Zสถานศึกษาแกนนํา จํานวน 5 โรง) การจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาแกนนํา จํานวน 5 โรง)

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

การบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ของแผนแมบ่ทประเด็น
ภาครัฐมีการดําเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ ดว้ยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา่มาตรฐานสากลและมีความคลอ่งตัว

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความ
ถนัด

คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความ
ถนัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

45,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

10,310

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน และสถานศึกษายังไมไ่ดน้ําเอกสารมาเบิกงบประมาณครบทุกโรง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ประมาณไดตามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้1. จัดประชุมการจัดทําแผนเครือ
ขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ครัง้ที ่1 สถานศึกษาแกนนํา จํานวน 5 โรง ในวันพุธที ่27 มกราคม 2564 ครัง้ที่
2 สถานศึกษาร่วมพัฒนา จํานวน 16 โรง ในวันพฤหัสบดีที ่28 มกราคม 2564 พบวา่ สถานศึกษาเครือขา่ยนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา(โรงเรียนแกนนําและโรงเรียนร่วมพัฒนา) ไดแ้ผนพัฒนาเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
และแนวทาง วิธีปฏิบัติการดําเนินงานเครือขา่ยฯ 2. แจ้งจัดสรรไปยังสถานศึกษาแกนนํา จํานวน 4 โรงๆ ละ 6,000 บาท
รวม 24,000 บาท 3. โรงเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณไดน้ําเอกสารมาเบิกงบประมาณ จํานวน 1 โรง คือ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวัดลําพูน เป็นเงิน 960 บาท สง่ผลให้ 1. โรงเรียน 21 โรงมีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถาน
ศึกษา 2. โรงเรียน 21 โรงมีการดําเนินงานร่วมกันในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 2.
โรงเรียน 21 โรง มีแผนเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ทีม่ีกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา 3. โรงเรียน
ในเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพการศึกษามีรูปแบบการพัฒนาในการดําเนินงานทัง้เชิงบริหารและเชิงวิชาการ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาเครือขา่ย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไป
ไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพิม่ความคลอ่งตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ
ศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไป
ไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไป
ไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตไดต้ามความตอ้งการ
ผา่นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อให้เป็นคนไทยทีมี่
ศักยภาพ ทักษะ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความถนัด และ
สามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะไดต้ามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไป
ไตรมาสที ่4 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

คนไทยมีศักยภาพ ทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความ
ถนัด

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไป
ไตรมาสที ่4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

0

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ดาเนนงาน

ขอ้เสนอแนะ ยังไมไ่ดด้ําเนินการเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เลื่อนกิจกรรมไปไตรมาสที ่4
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