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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 เล่มนี้ขึ้น  โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนระดับที่ 3 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี นโยบำยและจุดเน้นกระทรวง 
ศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ และ
ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลอดจนทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพ่ือน ำนโยบำยและจุดเน้นในระดับต่ำง ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติ  โดย
มีปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพ่ือเป็นแผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัด
น ำไปใช้เป็นกรอบบริหำรงำนกำรศึกษำให้ส ำเร็จและมีคุณภำพกำรศึกษำตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  
ทุกภำคส่วนจะน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 

บริบททั่วไป 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภำคกลำงของประเทศไทย ควำมยำวจำกทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ประมำณ 212 กิโลเมตร และชำยฝั่งทะเลยำวประมำณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศอยู่ในเขตต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำกอ่ำวไทยถึงเขตแดนสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ประมำณ 12 กิโลเมตร ระยะทำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมทำงหลวงแผ่นดินสำยเอเชียหมำยเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ประมำณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมงเศษ และตำมเส้นทำงรถไฟสำยใต้ 
ประมำณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมำณ 6,367.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ 3,979,762.5 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 

 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอท่ำแซะ  และอ ำเภอปะทิว
  จังหวัดชุมพร   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่ำวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

         แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 การปกครอง      แบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 อ ำเภอ ดังนี้ 

 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบำลเมือง 2 แห่ง ได้แก่เทศบำลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบำลเมืองหัวหิน, เทศบำลต ำบล 14 แห่ง, และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  44 แห่ง 
 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้ า งามล้ าน้ าใจ 

 

 

 
 ตรำประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน แล ะ
บริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ตั้งอยู่เลขที่ 239/1  หมู่ที่ 2 ต ำบล
คลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 
 

 

แผนผังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 



๔ 
 

 
 

พื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนใน 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอทับสะแก อ ำเภอบำงสะพำน และอ ำเภอ
บำงสะพำนน้อย 

ตารางท่ี 1  พ้ืนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

อ ำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทำง
จำก

อ ำเภอถึง
จังหวัด 
(กม.) 

เขตปกครอง 

ต ำบล 
เทศบำล

เมือง 
เทศบำล
ต ำบล 

อบต. หมู่บ้ำน 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 830 0 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 48 6 0 1 6 65 

บำงสะพำน 868 91 7 0 3 7 71 

บำงสะพำนน้อย 720 110 5 0 1 5 41 

รวม 2,956  24 1 7 23 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีพ่ื้นท่ีรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



๕ 
 

 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  เป็นหน่วยงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. 2546  และประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใต้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2546  มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น      
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ  รวมทั้ง  ก ำกับติดตำมตรวจสอบ   
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ  ดูแล  ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน       
กำรจัดกำรศึกษำ  และพัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
บุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร  และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ              
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติงำนทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวง
ว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพุทธศักรำช 2546  
และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร มีเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรยืดหยุ่นพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงและบริหำรงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  ดังนี้ 
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จ านวนนักเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
ตารางท่ี 2  จ ำนวนนักเรียนรำยอ ำเภอ จ ำแนกตำมระดับชั้น 
 

อ าเภอ/เพศ/ระดับชั้น ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

เมืองประจวบฯ ชำย 680 2,261 239 0 3,180 
หญิง 602 2,082 205 0 2,889 
รวม 1,282 4,343 444 0 6,069 
ห้อง 92 263 22 0 377 

ทับสะแก ชำย 457 1,354 252 0 2,063 
หญิง 409 1,251 182 0 1,842 
รวม 866 2,605 434 0 3,905 
ห้อง 63 160 21 0 247 

บางสะพาน ชำย 1,060 2,943 640 58 4,701 
หญิง 997 2,770 500 103 4,370 
รวม 2,057 5,713 1,140 161 9,071 
ห้อง 109 286 48 5 448 

บางสะพานน้อย ชำย 521 1,634 385 0 2,540 
หญิง 526 1,476 315 0 2,317 
รวม 1,047 3,110 700 0 4,857 
ห้อง 66 165 36 0 267 

รวม ชำย 2,718 8,192 1,516 58 12,484 
หญิง 2,534 7,579 1,202 103 11,418 
รวม 5,252 15,771 2,718 161 23,902 
ห้อง 330 874 127 5 1,336 

ร้อยละ 22 66 11 1 100 

 
ที่มำ  :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2565 



๑๑ 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 1 จ ำนวนนักเรียนรำยอ ำเภอ จ ำแนกตำมระดับชั้น 

 

 

แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนห้องเรียนรวมทุกระดับกำรศึกษำ 
 

ที่มำ  :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2565 
  

92

263

2263

160

21

109

286

48 566

165

36

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

1,282 

4,343

444
866

2,605

434

2,057 

5,713

1,140

161

1,047 

3,110

700

ก่อนประถม ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย 



๑๒ 
 

 
 

 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมขนำด 
 1) ขนำดที่ 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีทั้งหมด 56 โรง คิดเป็นร้อยละ  47.45  
 2) ขนำดที่ 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีทั้งหมด 32 โรง คิดเป็นร้อยละ  27.11 
 3) ขนำดที่ 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีทั้งหมด 11 โรง คิดเป็นร้อยละ    9.32 
 4) ขนำดที่ 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง คิดเป็นร้อยละ      7.62 
 5) ขนำดที่ 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง     คิดเป็นร้อยละ      7.62 
 6) ขนำดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีทั้งหมด  1  โรง คิดเป็นร้อยละ      0.88 
 7) ขนำดที่ 7 มีนักเรียน  2,500 คนข้ึนไป    ไม่มี 
 
ตารางท่ี 3  จ ำนวนโรงเรียนรำยอ ำเภอ จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 

 
อ ำเภอ ขนำด 

1 
ขนำด  

2 
ขนำด 

3 
ขนำด 

4 
ขนำด 

5 
ขนำด 

6 
ขนำด 

7 
รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 7 2 2 1 1 0 35 

ทับสะแก 12 9 1 2 1 0 0 25 

บำงสะพำน 13 11 5 2 5 0 0 36 

บำงสะพำนน้อย 9 5 3 3 2 0 0 22 

รวม 56 32 11 9 9 1 0 118 

ร้อยละ 47.45 27.11 9.32 7.62 7.62 0.88 0 100 

 
  



๑๓ 
 

 
 

ตารางท่ี 4  จ ำนวนโรงเรียนตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 

ตารางท่ี 5  จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 

อ ำเภอ 
โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนขยำยโอกำส 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 37.29 7 20.00 

ทับสะแก 13 22.03 6 17.14 

บำงสะพำน 14 23.73 12 34.29 

บำงสะพำนน้อย 10 16.95 10 28.57 

รวม 59 100 35 100 

ร้อยละ 63 37 

 

 

 

อ ำเภอ ระดับชั้นที่เปิดสอน 
อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 28 7 0 35 

ทับสะแก 19 6 0 25 

บำงสะพำน 24 11 1 36 

บำงสะพำนน้อย 12 10 0 22 

รวม 83 34 1 118 

ร้อยละ 70 29 1 100 



๑๔ 
 

 
 

 รายช่ือโรงเรียนในสังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
จ ำนวนทั้งสิ้น 118 โรง  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 

บ้ำนหนองกก    บ้ำนทุ่งเคล็ด 
ด่ำนสิงขร     อุดมรำชภกัด ี
บ้ำนทำงหวำย    บ้ำนหนองหิน 
บ้ำนคลองวำฬ    บ้ำนหว้ำกอมติรภำพที่ 72 
บ้ำนห้วยใหญ่    เศรษฐพำนิชวิทยำ 
พัฒนำประชำนุเครำะห ์    บ้ำนห้วยน้ ำพ ุ
ประชำรังสรรค ์    วัดปำกคลองเกลียว 
บ้ำนท่ำฝำง     วัดบ่อนอก(ทองวิทยำ) 
บ้ำนคอกช้ำง    บ้ำนหนองปุหลก 
บ้ำนยุบพริก     บ้ำนคลองชำยธง 
ยุวสมำคมประจวบคีรีขนัธอ์นุสรณ์     บ้ำนบึง 
อนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)   บ้ำนคั่นกระได 
อนุบำลประจวบคีรขีันธ ์    หำดสนกุรำษฎร์บ ำรุง 
ประชำสงเครำะห์อุปถมัภ ์     บ้ำนอ่ำวนอ้ย 
บ้ำนหนองเสือ    เนนิแก้ววทิยำคำร 
บ้ำนย่ำนซ่ือ     สำมัคคีรว่มจิต 
ไทยรัฐวทิยำ 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเดื่อ 
ประชำบูรณะวิทยำ  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อ ำเภอบำงสะพำน 
บ้ำนห้วยทรำยขำว  บ้ำนดอนทอง 
วัดนำผกัขวง   บ้ำนถ้ ำเขำน้อย 
บ้ำนดอนสง่ำ  อนุบำลบำงสะพำน 
ไตรกิตทัตตำนนท ์  บ้ำนดงไม้งำม 
บ้ำนมรสวบ   บ้ำนเขำมนั 
สมำคมเลขำนกุำรสตรี 1  บ้ำนหนองจันทร ์
บ้ำนยำงเขำ   บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 
บ้ำนวังยำว   บ้ำนทองมงคล 
บ้ำนรำษฎร์ประสงค ์  บ้ำนธรรมรตัน ์
บ้ำนในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยำง   บ้ำนหนองมงคล 
บ้ำนทุ่งเชอืก   บ้ำนหนองระแวง 
วัดถ้ ำคีรวีงศ ์  บ้ำนหินกอง 
บ้ำนชะม่วง   บ้ำนสวนหลวง 
บ้ำนห้วยแก้ว  บำงสะพำน 
บ้ำนท่ำขำม   บ้ำนดอนส ำรำญ         
บ้ำนดอนส ำนกั  บ้ำนคลองลอย 
บ้ำนวังน้ ำเขียว  ธนำคำรออมสิน 
 

ทั้งหมด 36 โรง 
 

อ าเภอทับสะแก 
 

บ้ำนพุตะแบก          วัดทุ่งกลำง 
บ้ำนดอนใจด ี          บ้ำนมะเดื่อทอง  
วัดนำหูกวำง           วัดนำลอ้ม  
อนุบำลทับสะแก           บ้ำนดอนทรำย 
ประชำรำษฎร์บ ำรุง          สมำคมเลขำนกุำรสตร ี2 
บ้ำนเหมืองแร ่          บ้ำนทุ่งตำแก้ว 
อ่ำงทองพัฒนำ          บ้ำนไร่ใน 
บ้ำนหินเทิน           บ้ำนเนินดนิแดง 
ประชำพิทกัษ์          บ้ำนทุ่งยำว 
บ้ำนห้วยยำงมิตรภำพที ่35      บ้ำนอ่ำงทอง 
บ้ำนสีดำงำม       บ้ำนวังยำง 
วัดหนองหอย          บ้ำนหนองมะค่ำ 
วัดทุ่งประดู ่

 
 
 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 
 

อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
 

มูลนิธิศึกษำ  บ้ำนไร่บนสำมัคคี 
บ้ำนบำงเจริญ  บ้ำนทองอินทร ์
บ้ำนช้ำงเผือก  บ้ำนไชยรำช 
อนุบำลบำงสะพำนน้อย บ้ำนบำงเบิด 
บ้ำนฝั่งแดง   วัดก ำมะเสน 
บ้ำนห้วยสัก  บ้ำนทุ่งสีเสียด 
บ้ำนทรำยทอง  บ้ำนหนองฆ้อง 
บ้ำนทุ่งไทร   บ้ำนบำงสะพำนน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้ำนทุ่งกะโตน 
บ้ำนปำกคลอง(รำษฎร์อุปกรณ์)  บ้ำนหนองหว้ยฝำด 
วัดเขำรำษฎร์บ ำรุง  บ้ำนปำกแพรก 
 

 

 

 
ทั้งหมด 22 โรง 

 



๑๕ 
 

 
 

ตารางท่ี 6  รำยชื่อศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกลุ่มโรงเรียน จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 

อ ำเภอ/กลุ่มโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน 

อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำเมือง 1 (บ่อนอก) 
2.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำเมือง 2 (อ่ำวน้อย) 
3.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำเมือง 3 (ประจวบ เกำะหลัก) 
4.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำเมือง 4 (คลองวำฬ ห้วยทรำย) 

 
8 

12 
4 

11 
อ ำเภอทับสะแก 
5.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำทับสะแก 1 (ห้วยยำง แสงอรุณ) 
6.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำทับสะแก 2 (เขำล้ำน ทับสะแก) 
7.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำทับสะแก 3 (นำหูกวำง อ่ำงทอง) 

 
6 
8 

11 
อ ำเภอบำงสะพำน 
8.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำน 1 (ชัยเกษม) 
9.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำน 2 (ธงชัย ก ำเนิดนพคุณ) 
10.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำน 3 (แม่ร ำพึง พงศ์ประศำสน์) 
11.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 

 
8 

11 
7 

10 
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
12.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำนน้อย 1 (บำงสะพำน ช้ำงแรก) 
13.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำนน้อย 2 (ปำกแพรก ทรำยทอง) 
14.ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำบำงสะพำนน้อย 3 (ไชยรำช) 

 
8 

10 
4 

รวม 118 

 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

  กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  มีนักเรียนทั้งสิ้น  14  คน    ดังนี้ 

 - ระดับปฐมวัย    จ ำนวน  6 คน 
 - ระดับประถมศึกษา   จ ำนวน  8  คน       

ที่มำ :  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 
 

 

 



๑๖ 
 

 
 

ตารางท่ี 7  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 

ที ่ ประเภท / ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานฯ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 3 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1)  
3 ศึกษำนิเทศก์ 10 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)  
4 นักจัดกำรงำนทั่วไป 4 
5 นักวิชำกำรศึกษำ 4 
6 นักประชำสัมพันธ์ 0 
7 นักทรัพยำกรบุคคล 6 
8 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 7 
9 นักวิชำกำรพัสดุ 2 

10  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 1 
11 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 3 
12 นิติกร 2 
13 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 5 
14 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 
15 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 0 
16 ลูกจ้ำงประจ ำ 4 
17 พนักงำนรำชกำร 5 
18 ลูกจ้ำงชั่วครำว / อัตรำจ้ำง 13 

รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานฯ ทั้งสิ้น 71 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

19 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 93 
20 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 9 
21 คร ู 1,198 
22 ลูกจ้ำงประจ ำ 26 
23 พนักงำนรำชกำร 41 
24 ลูกจ้ำงชั่วครำว / อัตรำจ้ำง 209 

  รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,576 
 
ที่มา  : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2565  

 



๑๗ 
 

 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรสอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ด้ำนควำมสำมำรถทำง
คณิตศำสตร์และภำษำไทย  ปีกำรศึกษำ  2564 สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 

 1. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
      สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียน รวม

เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
2563 1,465 68.89 46.07 33.74 43.38 46.52 
2564 1,188 56.73 41.57 40.11 37.78 44.05 
เพ่ิม-ลด  +12.16 +4.5 -6.77 +5.6 +2.47 

 จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทำงด้ำนภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และวิทยำศำสตร์ เพ่ิมขึ้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
ลดลง และค่ำเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียน เพ่ิมข้ึน 2.47 
 

    
  
 แผนภูมิที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
       สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย



๑๘ 
 

 
 

ตารางท่ี 9  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
       ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ระดับ สพป.ปข.1 1,188 56.73 41.57 40.11 37.78 44.05 
ระดับ สพฐ. 288,214 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 
ระดับประเทศ 433,211 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 

จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศ และระดับ สพฐ. พบว่ำ กลุ่มสำระ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  มีค่ำเฉลี่ยรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยรวม   
สูงกว่ำระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 
 

 

 แผนภูมิที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
       ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ 
       ระดับ สพฐ. 
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ระดับ สพป ปข.1 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย



๑๙ 
 

 
 

ตารางท่ี 10 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม

เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
2563 346 58.54 30.61 23.65 30.24 35.76 
2564 388 52.79 27.75 22.60 30.89 33.51 
เพ่ิม-ลด  +5.75 -22.02 +1.05 -0.65 +2.25 

 
จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนภำษำไทยและคณิตศำสตร์ เพ่ิมขึ้น และกลุ่มสำระกำรเรียนทำงด้ำนภำษำอังกฤษและวิทยำศำสตร์ 
ลดลง 
 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
       สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 
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ภาษาไทย ภาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย



๒๐ 
 

 
 

ตารางท่ี 11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
        ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศและระดับ สพฐ. 
 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ระดับ สพป.ปข.1 388 52.79 27.75 22.60 30.89 33.51 
ระดับ สพฐ. 244,330 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
ระดับประเทศ 336,696 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 

 
 จำกตำรำงที่ 11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับ สพฐ. พบว่ำ    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
       ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ 
       ระดับ สพฐ. 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย



๒๑ 
 

 
 

ตารางท่ี 12 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 
 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 

2563 40 44.08 26.09 27.97 32.16 34.43 32.95 
2564 18 55.86 24.76 26.53 31.80 37.98 35.39 

เพ่ิม-ลด  -11.78 +1.33 +1.44 +0.36 -3.55 -2.44 
 
จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เพ่ิมข้ึน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำไทย และ
สังคมศึกษำ ลดลง 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศตร์ สงัคมศกึษา รวมเฉลี่ย



๒๒ 
 

 
 

ตารางท่ี 13 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
        ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 
ปีกำรศึกษำ 

2564 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 

ระดับ สพป.ปข.1 18 55.86 24.76 26.53 31.8 37.98 35.39 
ระดับ สพฐ. 83,125 47.74 25.83 21.83 29.04 37.45 32.38 
ระดับประเทศ 110,513 46.40 25.56 21.28 28.65 36.87 31.75 

 
 ตำรำงที่ 13 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ และวิทยำศำสตร์ สูงกว่ำระดับ สพฐ และ ระดับประเทศ 
และกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 8   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
                  ปีกำรศึกษำ 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ
         ระดับ สพฐ. 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา รวมเฉลี่ย



๒๓ 
 

 
 

42.00
44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
54.00
56.00
58.00

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลี่ย 2 ด้าน

ระดบัเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวดั ระดบัศึกษาธิการภาค ระดบัสังกดั ระดบัประเทศ

 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ตำรำงที่ 14  เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 
      ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ความสามารถ 
ระดับ       

เขตพื้นที ่
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ      
ศึกษาธิการภาค 

ระดับสังกัด ระดับ 
ประเทศ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 48.40 49.86 50.11 48.73 49.44 
ด้ำนภำษำไทย 55.50 56.62 57.22 55.48 56.14 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 51.95 53.24 53.67 52.11 52.80 

 
จำกตำรำงที่ 14 ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3                

ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ย
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค และระดับประเทศ   
คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้ำน ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 

 
   
 
 
 
 
   
 
  
   
 
  
 
 
แผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564    
   ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

  



๒๔ 
 

 
 

ตำรำงที่ 15 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย                            
              ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 + เพิ่ม / - ลด 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 48.40 46.25 +2.15 
ด้ำนภำษำไทย 55.50 51.05 +4.45 
รวมเฉลี่ย 51.95 48.65 +3.27 

  
 จำกตำรำงท่ี 15 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ระดับ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ิมข้ึน 2.15  คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย  ปีกำรศึกษำ 
2564 เพ่ิมขึ้น 4.45  คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ิมข้ึน 3.27 

 

 
 
แผนภูมิที่ 10  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย  
        ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตำรำงที่ 16  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบ  
                ค่ำเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่ + เพิ่ม / - ลด 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 48.73 48.40 -0.33 
ด้ำนภำษำไทย 55.48 55.50 +0.02 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 52.11 51.95 -0.16 

 
จำกตำรำงที่ 16 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) พบว่ำ  คะแนนเฉลี่ย
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด (สพฐ.) -0.33 คะแนนเฉลี่ย
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย  ระดับสังกัด (สพฐ.) 0.02 คะแนนเฉลี่ย      
รวม 2 ด้ำน ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด (สพฐ.) -0.16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนภูมิที่ 11  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
           เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
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ตำรำงที่ 17 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 เปรียบเทียบ   
                ค่ำเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ + เพิ่ม /- ลด 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 49.44 48.40 -1.04 
ด้ำนภำษำไทย 56.14 55.50 -0.64 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 52.80 51.95 -0.85 

 
จำกตำรำงที่ 17 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์ระดับเขตพ้ืนที่  ต่ ำกว่ำกว่ำ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ -1.04  คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ -0.64  คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้ำน ระดับ   
เขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ -0.85 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  แผนภูมิที่ 12  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  
           เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
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 2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564  
         2.1 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ 
 

ตำรำงที่ 18  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
                 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด 
 

หน่วยงำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 

อ่ำนออก
เสียง 

อ่ำนรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่ำนออก

เสียง 
อ่ำนรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

สพป.ปข.1 68.61 68.08 68.37 ดี ดี ดี 
จังหวัด 69.81 71.70 70.77 ดี ดี ดี 
ศึกษำธิกำรภำค 69.73 72.77 71.26 ดี ดี ดี 
สังกัด 69.04 72.30 70.76 ดี ดี ดี 
ประเทศ 69.95 72.79 71.38 ดี ดี ดี 

 
จำกตำรำงที่ 18 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1          

ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด พบว่ำ ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเสียงของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัดและระดับประเทศ  ควำมสำมำรถกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้ำนต่ ำกว่ำระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับสังกัดและระดับประเทศ      
เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพ พบว่ำ ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง และรวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ 
มีคุณภำพอยู่ในระดับด ี

 

 
  

  แผนภูมิที่ 13  แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน  
           ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด 
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อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย

สพป.ปข.1 จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ
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ตำรำงที่ 19   ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่  
                  เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  
 

สพป.ปข.1 
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

อ่ำน   
ออกเสียง 

อ่ำนรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่ำน   

ออกเสียง 
อ่ำนรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2564 68.61 68.09 68.37 ดี ดี ดี 
ปีกำรศึกษำ 2563 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ - 6.34    - 2.29 -4.29    

 
 จำกตำรำงที่ 19 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ออกเสียง และควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2563                
เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพพบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง
รวมเฉลี่ย 2 ด้ำน มีคุณภำพอยู่ในระดับดี 
 
 

 
แผนภูมิที่ 14  ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน   
          ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2564  
          กับ ปีกำรศึกษำ 2563  
 

 

68.61 68.09

74.95

70.38

การอา่นออกเสียง การอา่นรูเ้รื่อง

ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2563
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 ด้านการบริหารจัดการ 
  
 1. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 ตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน มีค่ำคะแนนรวม 
4.55027 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.00 ค่ำคะแนนอยู่ใน  ระดับคุณภาพ 
 2. ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 
ค่ำคะแนนรวม 3.85250 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.29 ค่ำคะแนนอยู่ใน ระดับมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0  
 3. ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ. 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม  
  4. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 98.83 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ AA   
 5. ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำคะแนนรวม 3.14  อยู่ใน ระดับดี 
 6. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำรำยคนด้วยระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRMS) ร้อยละควำมส ำเร็จ 100 ได้ คะแนน
ระดับ 5 
  
 
   

ผลการประเมินตัวชี้วัดวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พ.ศ. 2564  

 

 

 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พ.ศ. 2564  
 

 
 

สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
ส ำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 4.55027 89.24 ระดับมำตรฐำน 

ขั้นสูง 

สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
ส ำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 3.85250 84.29 มุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนท่ี  2 
แนวทางและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน้ำที่ของรัฐ  มำตรำ  54  บัญญัติว่ำ  
“รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”  และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง     
ให้จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมนัยข้อ 3  ก ำหนดว่ำ  “ให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย” และตำมหมวด 6  แนวนโยบำยแห่งรัฐ  มำตรำ  65  บัญญัติว่ำ  “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ  
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว” 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
และกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณ
ที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของภำรกิจ  และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้   
ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนหรือโครงกำร และงบประมำณ      
ที่จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรือโครงกำร และต้องเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน และฉบับที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร        
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร
บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
(รัชกำลที่ 10)  กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
     1.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
     1.2 ยึดมั่นในศำสนำ 
              1.3 มั่นคงในสถำบันกษัตริย์ 
     1.4 มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
     2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
     2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 
     2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
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3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
    3.1 กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชน 

รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 
     3.2 กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและ  
มีงำนท ำในที่สุด 
     3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตร มีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองที่ด ี
     4.1 กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน 
     4.2 ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็น
พลเมืองด ี
    4.3 กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำนอำสำสมัครงำน
บ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอ้ืออำทร 

  กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนระดับต่ำง ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
ในกำรแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว 
  แผนระดับที่ 2 หมำยถึง แผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุตำม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำร
ปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำร
พัฒนำของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งรวมถึง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำร... แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ. 2561–2580) ประกำศ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศ  ดังนี้  “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว     
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ     
ตำมวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศำสตร์  คือ  
 1. ด้ำนควำมมั่นคง 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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 1. ด้านความม่ันคง  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข     
เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง  ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำม
รุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล  
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ควำมสุขของประชำกรไทย (๒) ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ          
(๓) ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และ       
ภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  (๔) บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคง     
ของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (๕) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม  
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพ
ของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไป         
ที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย 
รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต 
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่งโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและ
บริกำรอนำคต และ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต 
บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำร
ยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศ
ได้ในครำวเดียวกัน 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
และกำรกระจำยรำยได้ (๒) ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน (๓) กำรลงทุนเพ่ือ
กำรวิจัยและพัฒนำ และ (๔) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือ
พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ     
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย         
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 
 



๓๘ 
 

 
 

 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญ
กำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชนประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำร
สนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง 
และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ  เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐ   
ให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่ม
ประชำกร (๒) ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน (๓) ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำง
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ
เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง
ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกท่ีสุด
เท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะน่ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป  
อย่ำงแท้จริง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภำพแวดล้อมและทรัพยำกร 
ธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู (๓) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 
มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ
เพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐ
ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ  แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือ      
ในกำรให้บริกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม      
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง   
กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และ
ปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย 
มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ  โดยกระบวนกำร
ยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ 
(๒) ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ (๓) ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และ (๔) ควำมเสมอภำค
ในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

    2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) 
       แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้     
ในยุทธศำสตร์ชำติ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๓ โดยเป็นแผนระดับที่ ๒ 
หลักที่ได้มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน มำก ำหนดประเด็น
กำรพัฒนำในลักษณะที่มีควำมบูรณำกำรและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่เกี่ยวข้อง  และประเด็น   
กำรพัฒนำจะไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำแผนแม่บทฯ ไปใช้   
ในทำงปฏิบัติร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และป้องกันกำรเกิดควำมสับสน โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผน
ระดับชำติ มิได้เป็นแผนของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง 
        แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ยังคงมี ๒๓ 
ประเด็น ได้แก่ (๑) ควำมมั่นคง (๒) กำรต่ำงประเทศ (๓) กำรเกษตร (๔) อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(๕) กำรท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล         
(๘) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) กำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้ 
คนไทยมีสุขภำวะที่ดี (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ (๑๕) พลังทำงสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก (๑๗) ควำมเสมอภำค
และหลักประกันทำงสังคม (๑๘) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (๑๙) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ (๒๐) กำรบริกำร
ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม และ (๒๓) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
        กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้ 
       1) ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
        (1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท ประกอบด้วย 1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  และ 2) คนไทย
ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น  
          (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท ประกอบด้วย 1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้             
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ 2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
       2) ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
        (2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพ
เพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
        (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  ประกอบด้วย 1) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย  และ 2) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
       3) ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 
        (3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครอง
และมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน  
        (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท คือ มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำ
เฉพำะกลุ่ม 
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       4) ประเด็นที่ 1 ควำมมั่นคง (รอง) 
        (4.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท คือ ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
        (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  คือ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง 
       5) ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
        (5.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท คือ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นคนไทยมำกขึ้น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
มำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น  
        (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  คือ กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ด ี
       6) ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
        (6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
        (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท คือ กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
      หมุดหมายการพัฒนา  
      1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์      
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจำกกำรประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมำตรฐำนสำกลไม่ถึงระดับพื้นฐำนของทั้ง 3 วิชำในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนำเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน  มีอุปนิสัยที่ดี  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้อยู่ในช่วงวัยกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนให้มีควำมตระหนักรู้       
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนำผู้เรียนช่วงวัยกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็น
และเชื่อมโยงกับโลกของกำรท ำงำนในอนำคตและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนำวัยแรงงำนให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็นเพ่ือกำรประกอบอำชีพและ
เชื่อมโยงกับโลกของกำรท ำงำนในอนำคต  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนำผู้สูงอำยุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่ำของสังคม  
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     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียน     
ในระบบกำรศึกษำปกติ  
     2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม      
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้ำหมำยที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีโอกำสในกำร
เลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีปัญหำพัฒนำกำร      
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำสที่เสมอภำคแก่เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทักษะอำชีพที่มีคุณภำพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยำกรที่จ ำเป็นแก่เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น เพ่ือแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย     
ด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนและกำรเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่กำยภำพและพ้ืนที่เสมือนจริง
หรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังและติดตำมช่วยเหลือเด็กยำกจนให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
หรือกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมเหมำะสม 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้ำหมำยที่ 1 กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
     เป้ำหมำยที่ 2 ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีกำรให้บริกำรภำครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรภำครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรที่สำมำรถเปิดให้ภำคส่วนอื่นให้บริกำรแทน
โดยยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรของภำครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีควำมจ ำเป็นที่ภำครัฐต้อง
ด ำเนินกำร โดยพัฒนำกลไกและสร้ำงแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชนวิสำหกิจเพ่ือสัง คม 
องค์กำรนอกภำครัฐ และภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ เข้ำมำด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรในลักษณะนวัตกรรมกำร
ให้บริกำรในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศที่มีกำรร่วมรับผลประโยชน์และ
ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร 
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     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐควบคู่กับพัฒนำกำรบริกำร
ภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐจำกกำรควบคุมมำเป็น
กำรก ำกับดูแลหรือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะขั้นตอนกำรอนุมัติ อนุญำตต่ำง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนกำรท ำงำนภำครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและให้มีกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน     
ให้เกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริกำรที่ภำครัฐ   
ยังต้องด ำเนินกำรให้ เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้ งแต่ระดับนโยบำย                  
แผนงบประมำณ ก ำลังคนและกำรติดตำมประเมินผล ให้เป็นเอกภำพและมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 
     กลยุทธ์ที่ 2 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำงของภำครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้ำงและมีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบำทภำครัฐและกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐโดยปรับบทบำทและภำรกิจใหม่ให้รองรับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศและสถำนกำรณ์ในอนำคต 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในเรื่องโครงสร้ำงภำครัฐ อัตรำก ำลัง 
งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรของส่วนรำชกำรและ
จังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อกำรกระจำยอ ำนำจของส่วนรำชกำรและ
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพ
พร้อมรับภำรกิจจำกส่วนกลำงไปด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ ควรมีกำรก ำหนดกลไกที่สำมำรถให้หน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนหรือสร้ำงนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภำยใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลภำครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้ประชำชน องค์กร เครือข่ำย และภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและมีส่วนร่วม
ในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ 
สื่อสำรระหว่ำงกันที่หลำกหลำย มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและน ำ ไปประกอบกำรตัดสินใจของ
หน่วยงำนของรัฐในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำร่วมกัน เพ่ือลดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
     กลยุทธ์ที่ 3 กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท ำข้อมูลส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศทั้งในด้ำนงบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงำน
ของรัฐทั้งหมดอย่ำงบูรณำกำรให้เป็นดิจิทัลที่มีมำตรฐำน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งำน มีกำรจัดเก็บ            
ที่ไม่ซ้ ำซ้อน ไม่เป็นภำระกับผู้ให้ข้อมูล มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับภำคเอกชน เพ่ือให้เกิด
กำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและกำรบริกำรภำครัฐให้สอดคล้องกับ
บริบทกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นต่อสำธำรณะในกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนำระบบที่บูรณำกำรข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ       
ในภำพรวมที่ส ำคัญต่อกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยให้แล้วเสร็จเป็นล ำดับแรก 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำรและขั้นตอนกำรท ำงำนที่หมดควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็นน้อย
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำม
ประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำรให้มีควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทำง
และรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล 
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     กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบบริหำรภำครัฐที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำบุคลำกร 
ให้มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรภำครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำรภำครัฐให้เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษำ            
ผู้มีศักยภำพมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจเพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดและต้นทุนที่เหมำะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ต ำแหน่งงำนที่สำมำรถถ่ำยโอนภำรกิจมำเป็นต ำแหน่งงำนหลักที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐให้หลำกหลำย ยืดหยุ่น ครอบคลุมกำรจ้ำงงำนในรูปแบบสัญญำ หรือ
รูปแบบกำรท ำงำนไม่ตลอดชีพมำกขึ้น และลดกำรจ้ำงงำนแบบตลอดชีพเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อบริบท
และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนในภำครัฐเพ่ือผลักดัน
ภำรกิจได้อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบกำร
จ้ำงงำนเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมำะสม รวมทั้งส่งเสริม
กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนำทัศนคติ จริยธรรม องค์ควำมรู้ 
และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรประเมินผลบุคลำกรภำครัฐที่สำมำรถส่งเสริมและสะท้อนศักยภำพในกำร
ร่วมขับเคลื่อนเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถยกระดับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลทุกคนให้เกิดควำมคุ้มค่ำและ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยภำครัฐต้องให้ควำมส ำคัญ
กับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง กำรปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ภำคเอกชนและ
ประชำชนในกำรพัฒนำ และปฏิรูปกฎหมำยให้มีเป้ำหมำยที่วัดได้ในกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้นและมีกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่รวดเร็ว 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงรวมทั้งก ำหนดให้มี
หน่วยงำนกลำงด ำเนินกำรเร่งรัดกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่ล้ำสมัย ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น 
ซ้ ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและกำรปรับตัวให้ทันกำรณ์ของภำครัฐโดยเฉพำะกฎหมำยที่ขัดกับ
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่ต้องมุ่งเป้ำ
ร่วมกันในกำรพัฒนำประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรพัฒนำและบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยของ
ประเทศท่ีมีควำมปลอดภัยสูง สะดวก เข้ำถึงได้ง่ำย จ ำแนกประเภทตำมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร 

 
   2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
       นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
      กลยุทธ์หลักที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องจัดและพัฒนำหลักสูตร   หรือ
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และ
กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของประชำชนในชำติ 
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        กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมกำรจัดท ำและเผยแพร่ช ุดข้อมูลควำมรู ้เกี ่ยวกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชด ำริ หลักกำรทรงงำนแก่เด็ก เยำวชน
และประชำชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นกำรจัดท ำสื่อที่มีควำมทันสมัย มีกำรเผยแพร่ในหลำยช่องทำง รวมถึงมีกำรจัดท ำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรชุดข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
       กลยุทธ์หลักที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันของคนในชำติอย่ำงสันติ และเคำรพในควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยบนพ้ืนฐำนสิทธิมนุษยชน 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สถำนศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคำรพและไม่ละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่น 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้ำงหรือพัฒนำประสิทธิภำพกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งและ
กำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดั บครอบครัว 
สถำนศึกษำ สถำนที่ท ำงำน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนกำรยุติธรรม
ได้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 
      นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
      กลยุทธ์หลักที่ 2 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย ์
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเพ่ือให้เด็กและ
เยำวชนสำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรค้ำมนุษย์ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะกำรปรำบปรำมกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศต่อเด็กทำงอินเทอร์เน็ต     
กำรสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มำซึ่งเส้นทำงกำรเงินและทรัพย์สิน 
      นโยบำยและแผนควำมม่ันคงที่ 8 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
      กลยุทธ์หลักที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยและลดควำมต้องกำรยำเสพติด 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้ำงภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงทัศนคติและควำมรู้เท่ำทัน   
ยำเสพติดทั้งกำรเสพและกำรค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ให้สอดคล้อง
กับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งรูปแบบ เนื้อหำ วิธีกำร และช่องทำงกำรสื่อสำร และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้ำหมำยในทุกข้ันตอน 
 
แผนระดับที่ 3 
 
   3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
      เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำร
พัฒนำประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็น



๔๕ 
 

 
 

พลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว       
ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำย     
ของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ  3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  4) กำรสร้ำง
โอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ 
ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
 
   3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
      เป็นกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้      
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเต็มตำมศักยภำพ เป็นพ้ืนฐำนของควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ 
ภำยใต้ปรัชญำ “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับกำรดูแล พัฒนำ และเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย อย่ำงมีคุณภำพ และเท่ำเทียม ตำมศักยภำพ ตำมวัย และ
ต่อเนื่อง บนพ้ืนฐำนของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำศักยภำพและ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค ำนึงถึงควำมสุข ควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรคุ้มครองสิทธิ และ  
ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัย รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
กำรมีส่วนร่วม กำรเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และกำรกระท ำทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก   
เป็นส ำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบำย ด้ำนเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน 
อย่ำงมีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่อง 2) กำรพัฒนำเด็ก ต้องจัดอย่ำงเป็นระบบที่มีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกัน โดยบูรณำกำรระหว่ำงทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ระหว่ำงวิชำชีพที่สัมพันธ์กับ  
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชำติ ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภำคส่วนจะต้อง
ร่วมกันระดมทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งจะด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัย   
ทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเต็มตำมศักยภำพ เป็นพ้ืนฐำนของควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ” เพ่ือให้     
เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงำนต่ำงชำติและเด็กท่ีไม่ได้มำจำกครอบครัวไทย 
ที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย  ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนอย่ำงมีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัย และ
ต่อเนื่อง และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ กำรศึกษำ และสวัสดิกำรสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนด   
ให้มียุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศำสตร์ คือ 1) กำรจัดและกำรให้บริกำรแก่เด็กปฐมวัย        
2) กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 4) กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบูรณำกำรสำรสนเทศ
เด็กปฐมวัย และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 5) กำรจัดท ำและปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
และกำรด ำเนินกำร ตำมกฎหมำย 6) กำรวิจัยพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 7) กำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำง
กลไก กำรประสำนงำน ด ำเนินงำน และติดตำมประเมินผล 
 
 



๔๖ 
 

 
 

   3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยน ำ
กรอบแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13   
(พ.ศ. 2566 - 2570) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตำมกฎหมำย นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
มำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหรือเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ ำหมำย ยุทธศำสตร์และแนวทำงหรือมำตรกำร       
กำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมีสำระส ำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
       1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของสังคมและประเทศ  
       2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
       3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
       4) กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค  
       5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       6) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
   3.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง    
ที่ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และหน่วยงำนในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ  สำมำรถน ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปใช้ 
เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป โดยกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้   
กลยุทธ์ 4 เรื่อง  
       กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
       กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
       กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
   3.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย ในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุ เป้ำหมำย   
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวง 
ศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  โดยก ำหนดกลยุทธ์
หน่วยงำน เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำรส ำคัญ ภำยใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้ำน ได้แก่  
       1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
      2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
      3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
      4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศต่อไป 
 
   3.6 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
     1) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
      ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำ  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน  และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย    
1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและ
ควำมสงบสุขของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำย
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำร
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก       
4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ     
สร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียม
มำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และ
กำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
    2) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
       1.1 เร่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลำกรในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเข้มข้น รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม
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ประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแสวงหำสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนำ
และขยำยผลต่อไป  
         1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณำกำรอยู่ใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งหำแนวทำงวิธีกำรปกป้องคุ้มครองต่อสถำนกำรณ์ที่เกิ ดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           1.3 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนำคต  
           1.4 เร่งพัฒนำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ    
       2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะไปสู่กำรปฏิบัติ      
อย่ำงเต็มรูปแบบเพ่ือสร้ำงสมรรถนะท่ีส ำคัญจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  
      2.2 จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ควำมสนใจ ควำมถนัดในอำชีพ       
ของตนเอง ด้วยกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถำนประกอบกำร 
รวมทั้งกำรเรียนรู้ ผ่ำนแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
      2.3 พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลฐำนสมรรถนะ
สู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้ำงควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงตรรกะควำมคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ  
      2.4 พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
      2.5 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีควำมทันสมัย น่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น                      
และกำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
          2.6 จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียน  ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม         
ที่หลำกหลำยและแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอน
คุณภำพสูงรวมทั้งมีกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน  
      2.7 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กองทุนกำรออม
แห่งชำติ (กอช.) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ โครงกำร และ
กิจกรรมต่ำง ๆ และกำรเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนเชิงพำณิชย์เพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
      2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยำศำสตร์และศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงำม      
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้ำไปใช้บริกำร โดยมีมุมค้นหำควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์     
คิดวิเครำะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และกำรร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้        
ด้ำนต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนและประชำชนสำมำรถมำลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสำรรับรองกำรเข้ำร่วม
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กิจกรรม เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้ง          
มีบริเวณพักผ่อนที่มีบริกำรลักษณะบ้ำนสวนกำแฟเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นต้น  
      2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติไปใช้ 
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
                         2.10 พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
     3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
          3.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล   
ในกำรส่งต่อไปยังสถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน 
          3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำเพ่ือรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดย
บูรณำกำรร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
      3.3 พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และ
กลุ่มเปรำะบำง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม  
          3.4 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว (Home School) 
และกำรเรียนรู้ที่บ้ำนเป็นหลัก (Home–based Learning) 
     4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      4.1 พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีกำรบูรณำกำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ          
ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพ่ือ     
กำรมีงำนท ำ  
      4.2 ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ และยกระดับ
สมรรถนะก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน และมำตรฐำนสำกล รวมทั้งขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำรผลิต
ก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
      4.3 พัฒนำสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ  โดยกำร Re-skill    
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงอำชีพ    
ในรูปแบบหลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุ โดยมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
      4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ตำมสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่อำชีพ และกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้ำท ำงำน ศึกษำต่อ ขอรับ
ประกำศนียบัตรมำตรฐำนสมรรถนะกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภำษำอังกฤษ 
(English Competency)   
      4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพ
และกำรเป็นผู้ประกอบกำรและพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำชีพ ทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำน
ประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
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      4.6 เพ่ิมบทบำทกำรอำชีวศึกษำในกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรและก ำลัง
แรงงำนในภำคเกษตร โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สำมำรถรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
          4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำบันสังคมอ่ืน 
      4.8 พัฒนำหลักสูตรอำชีพส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน และประชำชน 
ที่สอดคล้องมำตรฐำนอำชีพ เพ่ือกำรเข้ำสู่กำรรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชำชีพตำมกรอบคุณวุฒิ
แห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลกำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่กำรสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
     5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ     
          5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
      5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำนและระดับอำชีวศึกษำ  
          5.3 พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำร
ประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล  
           5.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต  
      5.5 เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
     6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
      6.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำเป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินงำน (Digitalize Process) กำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data)  กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก   
      6.2 ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำน
เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับระบบรำชกำร 4.0 สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทำง  
          6.3 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลัก                   
ควำมจ ำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
          6.4 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในต ำแหน่งและสำยงำนต่ำง ๆ  
          6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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       3) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและ
กลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ   
ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3-6 ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค 
และได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
     2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือก
ในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล
เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจำก
ระบบกำรศึกษำ และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพชองสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรและบริบท 
     3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำร  
คิดขั้นสูง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน    
โดยใช้กำรรวมพลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำง 
ยั่งยืน รวมทั้งมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ 
และส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้
น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำร 
หน่วยกิตมำใช้ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
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     3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำรวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
และมำตรฐำนวิชำชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พื้นที่เป็นฐำน
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
     4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 
    จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    1. เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
    2. เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย กระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 
    3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันและ         
เด็กพิกำรที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
    4. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ เน้นสมรรถนะและกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง           
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 
    5. จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำง
วินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
    6. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ    
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
    7. ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่ำงไกลและ   
ถิ่นทุรกันดำร 
    8. มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
    9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล ให้กับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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   4) นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1. กำรน ำพระบรมรำโชบำยของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ  
    2. กำรด ำเนินกำรด้ำนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
    3. กำรศึกษำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย โดยเน้นกำรด ำเนินงำนร่วมกับสภำนักเรียน 
    4. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
    5. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 
    6. กำรด ำเนินกำรพำน้องกลับมำเรียน 
    7. กำรด ำเนินกำรโรงเรียนคุณภำพ 
    8. กำรด ำเนินกำร Learning loss ให้สอดคล้องกับ UNESCO 
    9. กำรประกันคุณภำพ RT NT O-Net  
    10. กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
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  5) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
    (พ.ศ. 2559 - 2573) 
     เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวำระกำรพัฒนำ
ภำยหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น ำประเทศสมำชิกสหประชำชำติ จ ำนวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนำมรับรองพันธะสัญญำทำงกำรเมืองระดับผู้น ำในเอกสำร “Transforming Our World : 
The 2030 Agenda for Sustainable Development”  เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก      
15 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือยืนยันเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในทุกมิติ
และทุกรูปแบบ โดยมีเป้ำหมำยหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสำหลักด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นกำรสำนต่อภำรกิจที่ยังไม่บรรลุผลส ำเร็จภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ. 2000 - 2015)  
     กำรด ำเนินกำรในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ     
ที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.)       
ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนรำชกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นกรรมกำร 
และมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 3 คณะภำยใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย    
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและประเมินผลกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
และมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ ภำยใต้คณะอนุกรรมกำร ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมำยให้กระทรวง 
ศึกษำธิกำร (ศธ.) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยที่ 4  สร้ำงหลักประกันว่ำ ทุกคนมีกำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงครอบคลุม และเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย 10 
เป้ำประสงค์ โดยมี 2 เป้ำประสงค์ที่ถูกจัดล ำดับให้อยู่ในเป้ำประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ส ำคัญ 30 ล ำดับแรก 
ได้แก่ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภำยในปี พ.ศ. 2573 
    เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล 
และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี พ.ศ. 2573 
  กำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ได้นั้น ปัจจัยขับเคลื่อน  
ที่ส ำคัญ คือ “คน หรือ ทรัพยำกรมนุษย์” ของประเทศ กล่ำวคือ ประเทศที่มีคนที่มีคุณภำพ มีศักยภำพ      
ย่อมสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน ส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 
สร้ำงหลักประกันว่ำ ทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรให้คนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียมกัน และ   
มีโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
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  กำรวิเครำะห์นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ร่วมลงนำมรับรองวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2015 ได้มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนไปสู่กำรปฏิบัติ
มำเป็นล ำดับ  ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  (กพย .) ได้ให้ควำมเห็นชอบแผน            
กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพ่ือใช้เป็นแผน
ส ำหรับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย กำรด ำเนินงำนใน 6 ด้ำน คือ  
   1. กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ทุกภำคส่วนเข้ำใจหลักกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกำร
สร้ำงกำรตระหนักรู้ จะด ำเนินกำรทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
ประเทศสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป  
   2. กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ กำรขับเคลื่อน    
กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ สำมำรถสะท้อนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ในครำวเดียวกัน  
   3. กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้งในระดับนโยบำยและปฏิบัติ  หน่วยงำนของรัฐ  
บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
   4. กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน/กำรพัฒนำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร/กำรด ำเนินงำน/กำรพัฒนำให้เหมำะสมกับในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือบรรลุกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนและยุทธศำสตร์ชำติ  
   5. ภำคีกำรพัฒนำ ทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย  
   6. กำรติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรติดตำมและประเมินผล
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยระบบฐำนข้อมูลกลำงที่มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำจำกทุกหน่วยงำนของรัฐ 
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ส่วนท่ี  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรที่มีภำรกิจส ำคัญในกำร

จัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลำย ๆ ด้ำน รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนในปี
ที่ผ่ำนมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2566 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และ
ค่ำนิยมองค์กร ดังนี้ 
 
 
  วิสัยทัศน์  
 
  “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  ขับเคลื่อนนวัตกรรม  สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงยั่งยืน” 
 

  พันธกิจ   
 
    1. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วม  
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน  
  2. ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
    3. พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   4. พัฒนำระบบและกลไกด้ำนควำมปลอดภัยในทุกมิติ 
 5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะประจ ำสำยงำน  และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน   
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
    7. พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    8. น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน   
  9. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ แหล่งเรียนรู้และบริบท
ท้องถิ่น  
  10. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๕๗ 
 

 
 

 

  เป้าประสงค์ 
 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรน ำนวัตกรรม ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบกำรบริหำรจัดกำร   
ที่ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่เสมอภำค  มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม      
ทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณ     
ควำมเป็นครู 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น     
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่อย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
     
 

 กลยุทธ์ 
 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
  กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 

   จุดเน้น 
 
   ปลอดภัยรอบด้ำน   มำตรฐำนคุณภำพ   โอกำสเท่ำเทียม   บริหำรเปี่ยมประสิทธิภำพ 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 
       จิตบริกำร   ประสำนควำมร่วมมือ   ยึดถือวินัย   ก้ำวไกลสู่ควำมเป็นหนึ่ง 
 
 



๕๘ 
 

 
 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างยั่งยืน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 

 
 1. ค่านิยมองค์กร 
     1.1 จิตบริการ (Pleasure Service Mind) หมำยถึง กำรมีใจรักในกำรให้บริกำร เต็มใจบริกำร 
ประกอบด้วย มีรอยยิ้ม กระตือรือร้น เอำใจใส่ผู้รับบริกำร รวดเร็วกระฉับกระเฉง บริกำรมีคุณค่ำ น่ำประทับใจ 
สุภำพอ่อนโยน และอดทนเก็บอำรมณ์ 
     1.2 ประสานความร่วมมือ (Cooperation) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มหรือหน่วยงำนหรือองค์กร
ต่ำงๆ ท ำงำนร่วมกัน โดยมีควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน 
และมีประสิทธิภำพสูงสุด 
     1.3 ยึดถือวินัย (Keep Disciplined) หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมกฎกติกำของกำรอยู่ร่วมกันใน
องค์กร ได้แก่ กฎหมำย จรรยำบรรณ สัญญำจ้ำง ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ ประเพณีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เป็น
ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น มีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน 
มีควำมปลอดภัย และเกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอย่ำงสูงสุด  
     1.4 ก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่ง (One) หมำยถึง กำรท ำงำนมุ่งสัมฤทธิผล มีคุณภำพมำตรฐำนมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศ สู่เป้ำหมำยเดียวกัน มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 



๕๙ 
 

 
 

  2. จุดเน้น 4 ด้าน 
     2.1 ปลอดภัยรอบด้าน หมำยถึง นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมปลอดภัยทุกมิติ 
     2.2 มาตรฐานคุณภาพ หมำยถึง  
           2.2.1 ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ วิชำชีวิต และมีศักยภำพในกำรแข่งขัน  
           2.2.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคุณภำพมำตรฐำนในทุกด้ำน 
     2.3 มีโอกาสเท่าเทียม หมำยถึง ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมกัน                
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีควำมเข้มแข็ง 
     2.4 บริหารเปี่ยมประสิทธิภาพ หมำยถึง กำรส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ               
ทุกแห่ง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิชำชีพครู/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/ผู้บริหำรกำรศึกษำ                  
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และระบบรำชกำรและกำรบริหำรภำครัฐดิจิทัล                 
บรรลุเป้ำหมำย มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลที่พึงพอใจ 
  3. ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 
     3.1 สร้าง หมำยถึง สร้ำงกำรพัฒนำ ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนอย่ำงแท้จริง 
     3.2 เสริม หมำยถึง เสริมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ เสริมจุดเด่น 
      3.3 เติม หมำยถึง เติมสิ่งที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังขำดตกบกพร่อง 
     3.4 เต็ม หมำยถึง เต็มศักยภำพ เต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ เต็มเวลำ และเต็มใจ  

4. การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ  
         4.1 Input หมำยถึง ปัจจัยน ำเข้ำที่ ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย Man 
(บุคลำกร),Money (งบประมำณ), Materials (วัสดุอุปกรณ์), Management (กำรบริหำร กำรจัดกำร) และ 
Motivation (แรงจูงใจ) 
     4.2 Process หมำยถึง กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงยั่งยืน            
ด้วยกลยุทธ์ สร้ำง เสริม เติม เต็ม โดยขั้นตอนด ำเนินกำร 
           4.2.1 ทบทวนตนเองและวิเครำะห์องค์กร      
           4.2.2 ขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ สร้ำง เสริม เติม เต็ม 
           4.2.3 นิเทศ ติดตำมแบบ PAOR/AAR และประเมินผล 
              4.2.4 พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
           4.2.5 ให้ขวัญและก ำลังใจ 
           4.2.6 เผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรม/ร่วมภำคภูมิยินดี    
     4.3 Output 5 Smart หมำยถึง ผลส ำเร็จด้ำนนักเรียน ครู ผู้บริหำร องค์กร และเครือข่ำยที่มีผล
จำกกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงยั่งยืน 
           4.3.1 Smart Student   
      - เก่ง : วิชำกำร วิชำชีพ วิชำชีวิต ศักยภำพในกำรแข่งขัน 
        - ดี : คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีสุข : สุขภำพกำยและจิตดี 
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                4.3.2 Smart Teacher   
        - เก่ง : กำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน มีนวัตกรรม ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
         - ดี : มีคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 
        - มีสุข : สอนเห็นผลคนชื่นชม 
          4.3.3 Smart Director   
         - เก่ง : ผู้น ำทำงวิชำกำร มีนวัตกรรม ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
         - ดี : มีคุณธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ธรรมำภิบำล 
        - มีสุข : ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
             4.3.4 Smart Organization   
         - มีคุณภำพมำตรฐำน ระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
         - สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพียงพอ ปลอดภัย สวยงำม 
        - เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
      - มี Best Practice หรืออัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ขององค์กร 
                    4.3.5 Smart Network 
         - ประสำนควำมร่วมมืออย่ำงรอบด้ำน 
         - เกิดผลลัพธ์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
     4.4 Out Come หมำยถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงยั่งยืน 
     4.5 Feedback หมำยถึง กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนด้วยกระบวนกำรนิเทศ PAOR/AAR  
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลยุทธ ์
 

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 

      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     1. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยำเสพติด ภัยควำมรุนแรง ภัยพิบัติต่ำง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 กำรค้ำมนุษย์ กำรคุกคำม
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ 
     2. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยและสำมำรถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ 
     3. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     4. สถำนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 
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      ตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และ
ทุกประเภท 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยง 
และมีแผน/มำตรกำร   กิ จกรรมในกำรสร้ ำ ง         
ควำมตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะ   
ในกำรรับมือด้ำนควำมปลอดภัย (Safety Action) 
ทุกรูปแบบ และมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็น
ระบบ 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

  
แนวทางการพัฒนา 

 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
1 สนับสนุน พัฒนำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่ำง ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต เพื่อสำมำรถด ำเนินชีวิตในวิถีใหม่
และชีวิตวิถีถัดไป ได้อย่ำงถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

2 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกภัยทั้ง 9 รูปแบบ และ
พร้อมปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสำรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง 
กำรซักซ้อมในกำรรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนอำจต้อง
เผชิญ และส่งเสริมกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทั้งหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำน
ภำยนอก ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงทันท่วงที  

กลุ่มส่งเสริม/ 
กลุ่มDLICT/ 
กลุ่มอ ำนวยกำร/
กลุ่มกฎหมำยฯ/
สถำนศึกษำ 

3 พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส ำหรับ
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรสนับสนุนหรือประสำนกำร
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือให้อำคำรเรียนอำคำรประกอบของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึง
ส่งเสริม และประสำนกำรสนับสนุนบุคลำกรด้ำนจิตวิทยำ และบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริม/ 
กลุ่มDLICT/ 
กลุ่มอ ำนวยกำร/
กลุ่มแผนฯ/ 
กลุ่มกฎหมำยฯ/
สถำนศึกษำ 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหำดไทย , กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในกำรป้องกันและปรับตัว 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 
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ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมเสี่ยง จัดกิจกรรมในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้         

(Safety Awareness) หรือกำรซักซ้อม ในกำรรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคำม
รูปแบบต่ำง ๆ (Safety Action) ที่ผู้เรียนอำจต้องเผชิญ และมีแผน/มำตรกำร      
ในกำรรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้
สถำนศึกษำเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 3. เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
 4. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือ
ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  

 ตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566  

1 ร้อยละของประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับ ในเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ  ได้เข้ำ
เรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

ร้อยละ 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที ่1 

ร้อยละ 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

3 ร้อยละของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษำ  3 ที่จบหลักสูตร        

ได้ศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 90 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 

สถำนศึกษำ 
4 ร้อยละของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษำ  6 ที่จบหลักสูตร       

ได้ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
ร้อยละ 70 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 

สถำนศึกษำ 
5 ร้อยละของเด็กออกกลำงคัน  เด็กตกหล่น กลับเข้ำสู่

ระบบกำรศึกษำ  หรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่
เหมำะสม 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร   ผู้ด้อยโอกำส ได้รับ
กำรศึกษำที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็นและศักยภำพ 

ร้อยละ 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/  
สถำนศึกษำ 

7 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำร
ส่งเสริมศักยภำพที่เหมำะสม 

ร้อยละ 100 กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/  
สถำนศึกษำ 



๖๓ 
 

 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566  

8 ร้อยละของสถำนศึกษำ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้
ในกำรรับและให้บริกำรกำรศึกษำ  รวมถึงกำรส่งต่อ
ผู้ เ รี ยนระดับปฐมวั ย  และกำรศึ กษำขั้ น พ้ืนฐำน 
อย่ำงเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 กลุ่มส่งเสริมฯ/  
สถำนศึกษำ 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็น
รำยบุคคล เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรและเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจำก
ระบบกำรศึกษำ 

กลุ่ม DLICT/ 
สถำนศึกษำ 

2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนงำนกับหน่วยงำน    
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยำกรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในกำรสร้ำงโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
กลุ่ม DLICT/ 
สถำนศึกษำ  

4 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ และสถำนประกอบกำรในศูนย์กำรเรียน 
ตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

5 ใช้แพลตฟอร์มในกำรส่งต่อ ติดตำม และค้นหำนักเรียน  เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

6 ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรในกำรส่งต่อนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอำชีพในกำรด ำรงชีวิต 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

7 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อบริกำรและควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกระบวนกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับ
กำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

9 สร้ำงกำรศึกษำทำงเลือกและกำรศึกษำตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่หลำกหลำย
ให้กับผู้ เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ         
กำรเรียนรู้ และมีพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพหรือทักษะอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

10 ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชำกำร และทักษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นสำมำรถ
พ่ึงตนเองได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 



๖๔ 
 

 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 

11 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมให้มีคุณภำพ และเกิดกำรบูรณำกำร
อย่ำงยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

12 ระดมทรัพยำกรส ำหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

13 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ให้สำมำรถเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับ
ประชำกรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ  

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มแผนฯ 

 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนำกำรสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่รู ้ส ิทธิและหน้ำที่ 
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ  
   3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21   
 4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณควำม
เป็นครู 
 5. สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบกำรวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning)  
 
 ตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2566 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญำของ
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/ส ำรวจแวว/วัดควำม 
สำมำรถควำมถนัดของผู้เรียน 

ร้อยละ 30 กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่ พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 100 กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 



๖๕ 
 

 
 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2566 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก 
(Active Learning) และมีกำรวัดและประเมินผล  เพ่ือ
พัฒนำ กำร เ รี ยนรู้ ข อ งผู้ เ รี ยน  ( Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized Learning) 

ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนำกำรสมวัย    
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

ร้อยละ 85 กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 

สังคม และสติปัญญำ 
กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีคว ำมรัก             
ในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำศำสตร์พระรำชำและพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

3 พัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยมีเครื่องมือ
คัดกรอง ส ำรวจแวว /วัดควำมสำมำรถ ควำมถนัด สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้           
ที่หลำกหลำยตอบสนองควำมแตกต่ำงทำงพหุปัญญำของผู้เรียน โดยครูออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสอดคล้องตำมบริบทและวัฒนธรรม ค ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงของแต่ละบุคคลตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้
เต็มตำมศักยภำพ  

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

4 จัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมถนัดและ
ศักยภำพของแต่ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่  

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/ 
สถำนศึกษำ 

5 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิม        
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ     
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ/  
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

6 ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ำไปสู่ Digital 
Life & Learning  

กลุ่มนิเทศฯ/  
สถำนศึกษำ 

 
 

  



๖๖ 
 

 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและหำรำยได้ 

ระหว่ำงเรียน  
กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

9 ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็น 
ผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

กลุ่มพัฒนำฯ/
กลุ่มบุคคลฯ/
สถำนศึกษำ 

11 พัฒนำศักยภำพครูในด้ำนกำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคล (Personalized Learning) เช่น  กำรอบรม เชิ งปฏิบั ติ กำรแบบ 
Intensive Training กำรอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) กำรอบรมแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง    (e-learning) เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

12 พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
หลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนมโนทัศน์ที่หลำกหลำย เช่น  Career Education , 
Competency Building , Creative Education   

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

13 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

14 ส่งเสริมกำรใช้คลังข้อสอบมำตรฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เพ่ือ
ให้บริกำรแก่สถำนศึกษำในรูปแบบออนไลน์ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

15 พัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

16 ส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือ 
กำรมีงำนท ำตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถำนศึกษำ 

18 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำร                 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของ    
ครูพ่ีเลี้ยงในสถำนศึกษำ 

กลุ่มบุคคลฯ/กลุ่ม
พัฒนำ/
สถำนศึกษำ 

19 ประสำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลำง 
ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 

กลุ่มพัฒนำฯ 

 
 
  



๖๗ 
 

 
 

  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรน ำนวัตกรรม ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยเฉพำะอัตรำก ำลัง
และงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบท 
 5. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภำพได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
 
 ตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 
2566  

1 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
สถำนศึกษำ  ที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน/
หน่วยงำน/องค์กร/บุคคลภำยนอก  ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 

ร้อยละ 80 สพป.ปข.1/ 
สถำนศึกษำ 

2 ร้อยละของกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด มีกำรพัฒนำบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรกำรศึกษำด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 80 กลุ่ม/หน่วย 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับดีเลิศข้ึนไป  

ร้อยละ 76 กลุ่มนิเทศฯ 

4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำร
และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละ 100 กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มแผนฯ/ 
สถำนศึกษำ 

 
แนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนำ/ส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ เช่น ปพ. Online /  ระบบสำรสนเทศเพ่ือ

กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ / ระบบ HRMS  / ระบบกำรรำยงำนผลกำรเรียน
รำยบุคคล (School MIS) / ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec) /  ระบบข้อมูล
ครุภัณฑ์ (M-Obec) และกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ 

สพป.ปข.1/
สถำนศึกษำ 

2 ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยีพ้ืนฐำน พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยี กำรใช้โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรใช้อุปกรณ์ด้ำน ICT และกำรพัฒนำ 
Software อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

กลุ่มDLICT/
สถำนศึกษำ 



๖๘ 
 

 
 

ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ ผู้รับผิดชอบ 
3 ส่งเสริมกำรใช้ระบบบริหำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพ้ืนฐำนที่ดี ส ำหรับสถำนศึกษำ      

ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภำระงำนครู ลดควำมซ้ ำซ้อนของระบบงำนและกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มDLICT/
สถำนศึกษำ 

4 ส่งเสริมสถำนศึกษำจัดหำอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมำะสมในทุกระดับและเพียงพอ   
ต่อควำมต้องกำรของกำรด ำเนินงำน โดยวิธีกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและภำคี
เครือข่ำย เพ่ือรองรับกำรท ำงำน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กลุ่มDLICT/
สถำนศึกษำ 

5 จัดสรรและบริหำรงบประมำณที่สอดคล้องกับประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดข้ึน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลุ่มแผนฯ/ 
กลุ่มกำรเงินฯ/ 
หน่วย ตสน. 

6 มอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  กลุ่มอ ำนวยกำร 
7 จัดอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ทั้งข้ำรำชกำรพล

เรือนสำมัญ/ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสำยสนับสนุน เช่น 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงรำยปี (ครูอัตรำจ้ำง , นักกำรภำรโรง , ธุรกำร
โรงเรียน , พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร) และอ่ืน ๆ  

กลุ่มบุคคลฯ 

8 เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกร 

กลุ่มบุคคลฯ/ 
กลุ่มพัฒนำฯ 

9 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และมีสมรรถนะ
ด้ำนเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy ภำษำไทยและภำษำ อังกฤษ   

กลุ่มพัฒนำฯ 

10 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลุ่มกฎหมำยฯ 

11 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณำกำรกำรใช้
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน 

สพป.ปข.1/
สถำนศึกษำ 

12 ส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร (มำตรกำร
ทำงภำษี บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ)  

สพป.ปข.1/
สถำนศึกษำ 

13 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำก
ภำคส่วนต่ำง ๆ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถำนศึกษำ 

14 พัฒนำสถำนศึกษำในสังกัด ให้มีคุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มแผนฯ/
สถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
  



๖๙ 
 

 
 

 

ส่วนท่ี  4 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมกรอบวงเงิน  จ ำนวน  5,000,000 บำท  ดังนี้ 
   งบบริหำรส ำนักงำน (งำนประจ ำ)   จ ำนวน 3,192,000 บำท   
   งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมกลยุทธ์  จ ำนวน 1,808,000 บำท  

 
ตารางท่ี 20 กรอบวงเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566   
 
ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบบริหารส านักงาน (งานประจ า) 
 ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                       งบประมำณ  2,162,000 บำท 
 ค่ำสำธำรณูปโภค                                      งบประมำณ  1,030,000 บำท 

3,192,000 
 
 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ 1,808,000   
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  

               จ ำนวน  2  โครงกำร 
43,990 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
               จ ำนวน  1  โครงกำร 

12,800 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               จ ำนวน  22  โครงกำร 

1,134,918 

 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
               จ ำนวน  8  โครงกำร 

616,292 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 

  งบบริหารส านักงาน (งานประจ า) 
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สะดวกในกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของงบบริหำรส ำนักงำน (งำนประจ ำ) ส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงก ำหนดกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำส 
ดังนี้ 
 



๗๐ 
 

 
 

ตารางที่ 21  แผนกำรใช้จ่ำยงบบริหำรส ำนักงำน (งำนประจ ำ) ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 จ ำแนกรำยไตรมำส 
 

รายการ งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,190,000 342,500 282,500 282,500 282,500 
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพำหนะ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
4 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 110,000 72,500 12,500 12,500 12,500 
5 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
6 ค่ำใช้จ่ำยบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
8 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
9 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 

10 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
11 ค่าจ้างลูกจ้างปฏบิัติงาน 972,000 243,000 243,000 243,000 243,000 

 1) กลุ่มอ ำนวยกำร      
 - วุฒิ ป.ตรี 1 รำย 12 เดือน 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
 เดือนละ 15,000 บำท      
 - แม่บ้ำน 1 รำย 12 เดือน 108,000 27,000 27,000 27,000 27,000 
 เดือนละ 9,000 บำท      
 - ยำม 1 รำย 12 เดือน 108,000 27,000 27,000 27,000 27,000 
 เดือนละ 9,000 บำท      
 - พนักงำนขับรถยนต์ 1 รำย 12 เดือน 108,000 27,000 27,000 27,000 27,000 
 เดือนละ 9,000 บำท      
 - คนสวน 1 รำย 12 เดือน 108,000 27,000 27,000 27,000 27,000 
 เดือนละ 9,000 บำท      
 2) กลุ่มนโยบำยและแผน 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
 - วุฒิ ป.ตรี 1 รำย 12 เดือน      
 เดือนละ 15,000 บำท      

 
3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล (ICT) 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
- วุฒิ ป.ตรี 1 รำย 12 เดือน      
เดือนละ 15,000 บำท      

ค่าสาธารณูปโภค 1,030,000 257,500 257,500 257,500 257,500 
12 ค่ำไฟฟ้ำ 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
13 ค่ำน้ ำประปำ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
14 ค่ำโทรศัพท์ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
15 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

รวมท้ังสิ้น 3,192,000 843,000 783,000 783,000 783,000 



๗๑ 
 

 
 

      
แผนภูมิที่ 9 แผนกำรใช้จ่ำยงบบริหำรส ำนักงำน (งบประจ ำ) 

 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 4 กลยุทธ์ และด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566  เพ่ือขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 33 โครงกำร งบประมำณท้ังสิ้น 1,808,000 บำท ดังนี้  
 

ตารางท่ี 22  โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมกลยุทธ์ 
  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ติดตำมโครงกำรบริหำร

จัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (สู่สถำนศึกษำ 
ไร้ถังขยะ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

18,340 นำงรัชนก อยู่หนุน 
 

2 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง 
Cyber ในสถำนศึกษำ 

25,650 นำยไพบูลย์ แสงประเสริฐ          
นำยสุภำมำศ ประชำชัย  
นำยพัชรภูมิ อนรรฆเมธี 

 รวมกลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 2 โครงการ 43,990  
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 12,800 นำงณชสร นิลทวี 
 รวมกลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 1 โครงการ 12,800  
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ค่ำเบ้ียเลี้ยงท่ีพักและพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร วัสดุส ำนักงำน วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมท่ีจ ำเป็น ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว ค่ำไฟฟ้ำ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์โทรเลข



๗๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1 บริหำรกิจกำรลูกเสือเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
23,550 นำยรัชพล ทับแพ 

 
2 ยกระดับกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนว พัฒนำครูแนะแนว

และครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวให้สำมำรถจัดกิจกรรม
แนะแนวอย่ำงมีประสิทธิภำพ (น ำร่อง) 

11,325 นำงสำวจิรำภรณ์ หมำยเมฆ 
 

3 นิเทศแบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 51,450 นำงสุประวีณ ์ เอกมณีโรจน์ 
4 ประเมินผลคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)        

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565 
120,300 นำยจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์ 

 
5 ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
50,550 นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก 

 
6 พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
15,500 นำงสำวเกรียวพัณณ์   

                 เอ่ียมสุวรรณ 
7 มหกรรมวิชำกำร PCK1  Innovation  Open  House 104,350 นำงสำวกรวิกำ  พงศำปำน           

นำงสำวธิดำพร   
           เทวัญประทำนพร 

8 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกผลกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 
2565 ด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน  
(SchoolMIS) 

22,000 นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก 
 

9 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ด้วยกำรสอนแบบ Active Learning  

34,049 นำงสำวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 

10 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำ 
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 

21,800 นำงสำวกรวิกำ  พงศำปำน 
 

11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โปรแกรม Scratch โดยใช้  Active Learning ส ำหรับ        
ครูมัธยมศึกษำตอนต้น 

22,499 นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก 
 

12 นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ 7,500 นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก 
13 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่ำนิยมของชำติ (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
16,500 นำงสุประวีณ ์ เอกมณีโรจน์ 

 
14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
5,000 นำยจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์ 

 
15 พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
109,335 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม            

นำยชนินทร์ ทับเปลี่ยน 
16 ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
50,000 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม 

 



๗๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

17 ศึกษำดูงำนเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

87,360 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม                
นำงสำวณภัทร แก้วเสน 

18 อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 23,700 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม             
นำงภูวลักณ์ วรำวุธวิวัฒน์ 

19 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบ
มำตรฐำน CEFR ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

8,700 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม                
นำงสำวณภัทร แก้วเสน 
 

20 อบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูให้มีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรรักษำวินัย 

30,000 นำยณัฐวุฒิ  วัฒนอุดม 
 

21 อบรมควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

21,300 นำงพัชรี อนรรฆเมธี 
 

22 แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  
ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

298,150 นำงชวนฝัน  ภูเตศวร 

 รวมกลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 22 โครงการ 1,134,918  
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ตำมหลักธรรมำภิบำล 
210,305 นำงกันยมำส ชูจีน 

2 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  53,700 นำงหริณญำ  รุ่งแจ้ง    
นำงสำวเกรียวพัณณ์   
               เอ่ียมสุวรรณ   

3 พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 28,735 นำงสำวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
4 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 48,900 นำงสำวพัทร์สิตำ ภูมิพฤก 
5 บริหำรอัตรำก ำลัง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
60,740 นำงสำวชนำนันท์  

                   จิตรโสภำ 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566 – 2570  

109,000 นำงสำวผ่องศรี นิ่มน้อม 
นำยบัณฑิต  แก้ววิเชียร 

7 ประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

72,970 นำงเรวดี บุตรเล็ก  
ว่ำท่ีร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย 
นำงสำววิไลพร เวียงมูล  
นำยธวัชชัย ทับจิตร ์

8 พัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร    
ควำมเสี่ยงไปสู่ประสิทธิภำพขององค์กร  

31,942 ว่ำท่ีร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย 
 

 รวมกลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 8 โครงการ 616,292  
 รวมทั้งสิ้น จ านวน 33 โครงการ 1,808,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
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โครงการ    ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ติดตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับ    
   สิ่งแวดล้อม (สู่สถำนศึกษำไร้ถังขยะ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 6  พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่1  ด้ำนควำมปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นำงรัชนก อยู่หนุน    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน 2565 – กันยำยน 2566  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรในประเทศมีจ ำนวนมำกขึ้นชุมชนเพ่ิมขึ้น  สถำนประกอบกำร
ต่ำง ๆ มำกขึ้น และสิ่งที่ตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ ที่มีจ ำนวนมำกขึ้นตำมไปด้วย กำรจัดกำรขยะไม่
สมดุลกับกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนนับร้อยล้ำนตัน แต่เรำสำมำรถ
จัดกำรขยะ   ได้เพียงวันละไม่กี่สิบตันเท่ำนั้น (กรมกำรพัฒนำและส่งเสริมพลังงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี) ท ำให้  มีขยะที่เหลือตกค้ำงรอกำรก ำจัดอยู่เป็นจ ำนวนมำก แม้รัฐบำลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับ
ขยะแต่ไม่เพียงพอกับปริมำณขยะที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงปัญหำเป็นอย่ำงมำก  ทั้งทำงด้ำนทัศนะวิสัย กลิ่น 
ควำมสะอำด ซึ่งเกิดจำกปัญหำขยะล้นเมือง นับเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญอยู่และนับวัน
ยิ่งทวีควำมรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหำจำกกำรเผำป่ำ ปัญหำจำกกำรทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทำง  เป็นต้น ประกอบกับมี
คนขำดจิตส ำนึกต่อส่วนรวม   ผลที่ตำมมำคือก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่สะสมมำนำน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชน บ้ำนเมือง และประเทศชำติ รัฐบำลได้เห็นควำมส ำคัญในปัญหำดังกล่ำว จึงก ำหนดให้กำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ.2561-2580)  
ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดเป็นนโยบำย
ส ำคัญ ตำมนโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ประเด็นย่อย ที่ 1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร   
มีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสถำนศึกษำในสังกัดต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะจำก
สถำนศึกษำสู่ชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม ในกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำเรื่องขยะให้ได้ผลระยะยำวนั้น ต้องเริ่มจำก  
จุดเล็ก ๆ ด้วยกำรปลูกจิตส ำนึกที่ดีในเรื่องกำรทิ้งขยะให้กับเด็ก ๆ  ได้เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำร
คัดแยกขยะ โดยอำจเริ่มจำกภำยในสถำนศึกษำก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักคัดแยกขยะและทิ้งให้เป็นที่เป็นที่ทำงแล้ว
จะท ำให้สถำนศึกษำดูสะอำด มีบรรยำกำศที่ เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้และเมื่อเริ่มต้นจำกสถำนศึกษำได้ผลดี    
จะสำมำรถขยำยผลไปยังครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติต่อไปได้   
 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำกสถำนศึกษำสู่ชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม  และได้
ด ำเนินกำร     มำอย่ำงต่อเนื่อง และต่อยอดจำกสถำนศึกษำปลอดขยะเป็นสถำนศึกษำไร้ถังขยะ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือรณรงค์เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรลดปริมำณขยะ กำรคัดแยกขยะ และกำรน ำ
ขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง กำรรวบรวมขยะเพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกวิธีให้กับเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
    2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมกับครู นักเรียน และชุมชน 
    2.3 เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำเป็น Best Practice ด้ำนบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 
ในสถำนศึกษำ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น  
แกนน ำ ช่วยเหลือแนะน ำกระบวนกำรจัดกำรขยะจำกต้นทำงสู่ปลำยทำงให้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงำน 
    2.4 เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะของสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษ ำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรขยะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2) ประกวดคัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำไร้ถังขยะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1) กลุ่มสถำนศึกษำขยำยโอกำส จ ำนวน 35 แห่ง 
     2.2) กลุ่มสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 83 แห่ง 
     โดยให้สถำนศึกษำส่งผลงำนพร้อมภำพถ่ำย เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะพิจำรณำคัดเลือกผลงำน และลงพ้ืนที่เพ่ือดูผลงำนเชิงประจักษ์ สถำนศึกษำ       
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น ระดับดี จะได้รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตร   
 3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสถำนศึกษำที่เป็น Best 
Practice ต้นแบบสถำนศึกษำไร้ถังขยะเพ่ิมขึ้น สำมำรถเป็นแบบอย่ำง และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ        
        2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำไร้ถังขยะให้ได้ผลเป็นรูปธรรม 
และขยำยผลจำกสถำนศึกษำสู่ครอบครัว และชุมชน 
 3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 น ำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ขยะลงสู่พ้ืนที่ และสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน/ ประสำนงำน และแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร 

พฤศจิกำยน 2565 นำงรัชนก อยู่หนุน 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 1 กำรคัดเลือก Best Practice ด้ำนบริหำร
จัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
1) วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2) นิเทศ ติดตำมให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำในสังกัด 
3) คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำระดับดีเยี่ยม ดีเด่น   
และด ี
4) มอบโล่รำงวัลและประกำศเกียรติบัตร 
5) สรุป และรำยงำนผลกำรคัดเลือก 

มกรำคม – กันยำยน 
2566 

 

3 กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
จัดกำรขยะ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
1) วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2) จัดตั้งทีมวิจัยเขตพ้ืนที่พัฒนำนวัตกรรม             
ทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เชิงพ้ืนที่ 
4) สรุปผล และจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย 

มกรำคม – กันยำยน 
2566 

 

4 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
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 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  18,340  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนฯ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 1 กำรคัดเลือก Best Practice 

- ค่ำพำหนะคณะกรรมกำรประเมินฯ  
 (จนท.สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติ อ.เมืองฯ  
 จ ำนวน 400 บำท  และ น.ส.สุดำรัตน์ สังข์ฤทธิ์  
 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อ.ทับสะแก  จ ำนวน 800 บำท) 

  
1,200 

   
1,200 

 - ค่ำโล่รำงวัลระดับดีเยี่ยม (2 โล่ x 1,000 บำท) 
- ค่ำโล่รำงวัลระดับดีเด่น (2 โล่ x 800 บำท) 
- ค่ำโล่รำงวัลระดับดีเด่น (2 โล่ x 800 บำท) 

 2,000 
1,600 
1,600 

 2,000 
1,600 
1,600 

 - ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,040   1,040 
 รวมกิจกรรมที่ 1 - 7,440 - 7,440 

3 กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
จัดกำรขยะ 
- ประชุมทีมวิจัยเชิงพ้ืนที่  
 (20 คน x 35 บำท x 2 ครั้ง) 

  
 

1,400 

 
 

 
 
  1,400 

 - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำน   2,000    2,000 

 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  กำรประชุมสรุปผลกำรวิจัย จ ำนวน 2 วัน 
  (20 คน x 150 บำท x 2 วัน) 

 6,000  6,000 

 - ค่ำวัสดุ   1,500   1,500 
4 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
 รวมกิจกรรมที่ 2 - 9,400 1,500 10,900 

รวมทั้งสิ้น - 16,840 1,500 18,340 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนิน
โครงกำรสถำนศึกษำไร้ถังขยะให้ได้ผลเป็นรูปธรรม 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบรำยกำร 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ มีสถำนศึกษำ เป็น Best Practice ที่
ด ำเนินกำรโครงกำรสถำนศึกษำไร้ถังขยะ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
    7.2 ครู และนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรขยะแบบไร้ถังขยะ ท ำให้ลดกำรใช้พลังงำน               
ในสถำนศึกษำ อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน และมีประสิทธิภำพ 
    7.3 มีศูนย์เรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ และเป็นแกนน ำ ช่วยเหลือ
แนะน ำกระบวนกำรจัดกำรขยะจำกต้นทำงสู่ปลำยทำง ให้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงำน 
    7.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะ        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง Cyber ในสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนควำมมั่นคง 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที ่1 ควำมมั่นคง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่1  ด้ำนควำมปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำยไพบูลย์ แสงประเสริฐ นำยสุภำนุมำศ ประชำชัย และนำยพัชรภูมิ อนรรฆเมธี 
   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกรำคม  - กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้ออกประกำศก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น 
ของ สพฐ. ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้ให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยมองถึง
ควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ในกำรนี้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกลุ่มงำนที่รับผิดชอบด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำง Cyber  จึงเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว ประกอบกับปัจจุบันมีกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น
และซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภำพสูง ท ำให้ผู้ใช้งำนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยได้มำกขึ้น หำกผู้ใช้งำนน ำข้อมูลไปใช้ในทำงที่สร้ำงสรรค์ ก็สำมำรถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
และยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่ำง ๆ ได้ในทำงกลับกัน เทคโนโลยีก็สำมำรถสร้ำงควำม
เสียหำยได้มำกเช่นกัน หำกผู้ประสงค์ร้ำยได้พัฒนำเครื่องมืออันทันสมัยเพ่ือโจมตีระบบ ขโมย ท ำลำย บิดเบือน
ข้อมูล หรือหลอกลวง ก็จะส่งผลให้เกิดกำรแทรกแซงและท ำลำยควำมมั่นคงได้ในทุกระดับ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง เพ่ือให้มีกำรเฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และสถำนศึกษำ
โดยเฉพำะภัยอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำง Cyber  ในสถำนศึกษำขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำม ควำมเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้งำน Cyber 
    2.2 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงภัยจำกกำรใช้งำน Cyber 
    2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีแผนป้องกันและควำม
มั่นคงทำง Cyber 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1) จัดอบรมควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยทำง Cyber ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 
117 คน 
        2) สถำนศึกษำทุกแห่งขยำยผลให้นักเรียนให้รับทรำบถึงภัยทำง Cyber   
        3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนป้องกันและควำมมั่นคงทำง Cyber  พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 1 ครั้ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำม ควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน Cyber 
 2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีกำรขยำยผลให้นักเรียนได้ทรำบถึงภัยทำง Cyber 
 3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนป้องกันและควำมมั่นคง
ทำง Cyber  ที่มีประสิทธิภำพ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์รำยละเอียดเกี่ยวกับ

ภัยคุกคำมทำง Cyber  
มกรำคม 2566 นำยไพบูลย์  

      แสงประเสริฐ  
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนป้องกันและควำม

มั่นคงทำง Cyber  พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

กุมภำพันธ์  25๖6   และคณะ 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร/กิจกรรม work shop  ควำมรู้
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง Cyber ให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 117 คน 

พฤษภำคม  25๖6    

4 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรขยำยผลของสถำนศึกษำ
ให้นักเรียนได้รับทรำบถึงภัยทำง Cyber 

มิถุนำยน-กรกฎำคม 
25๖6    

 

5 ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  สิงหำคม-กันยำยน  
25๖6   
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  25,650  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์รำยละเอียด

เกี่ยวกับภัยคุกคำมทำง Cyber  
- - - - 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนป้องกันและ
ควำมมั่นคงทำง Cyber  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (20 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

  
 

1,400 
 

1,600 

  
 

1,400 
 

1,600 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร/กิจกรรม work shop  
ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง Cyber 
ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
117 คน คณะท ำงำน 10 คน รวม 127 คน 
- ค่ำวิทยำกร (6 ชม. x 600 บำท) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (127 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (127 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

8,890 
 

10,160 
 

  
 
 
 

3,600 
8,890 

 
10,160 

 
4 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรขยำยผลของ

สถำนศึกษำให้นักเรียนได้รับทรำบถึงภัยทำง 
Cyber 

- - - - 

5 ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,600 22,050 - 25,650 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคำม ควำมเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น   
จำกกำรใช้งำน Cyber 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ มีกำรขยำยผลให้นักเรียน
ได้ทรำบถึงภัยทำง Cyber 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนป้องกันและควำมม่ันคง 
ทำง Cyber  ที่มีประสิทธิภำพ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนักถึงภัยอันตรำยและภัยคุกคำมที่มำกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
เทคนิคและมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกัน 
    7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ และควำม
เข้ำใจร่วมกันเผชิญหน้ำกับภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนำคม 
    7.3 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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โครงการ   ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 11  กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่2  ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงณชสร  นิลทวี   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักรำช 2545 มำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย มำตรำ 12 
นอกเหนือจำกรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้        
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ยุทธศำสตร์ชำติที่เน้นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น     
กำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ ดี เก่ง และมีคุณภำพ โดย     
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีสิทธิและโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน สำมำรถที่จะเลือกรับ
กำรศึกษำได้ในหลำยรูปแบบ และปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ก ำลังได้รับควำมสนใจ
จำกผู ้ปกครองที่เล็งเห็นศักยภำพของบุตรหลำนและมีแนวโน้มว่ำในอนำคตจะมีผู้สนใจในกำรเรียนโดย
ครอบครัวมำกยิ่งขึ้น 
 เพ่ือสร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเรียนรู้ให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยสิทธิกำรจัดกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ. 2547   
    2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
   1) ผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว รำยใหม่ จ ำนวน 10 รำย ผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
โดยครอบครัว รำยเก่ำ จ ำนวน 18  รำย รวม  28  ครอบครัว 
   2) นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว จ ำนวน 28 ครอบครัว  
   3) วัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง จ ำนวน 28 รำย       
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวที่ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
สิทธิกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 และแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับอนุญำตให้จั ดกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว                    
      2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว                           
ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตุลำคม 2565 นำงณชสร นิลทวี 
2 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัวร่วมกับครอบครัวผู้
ขออนุญำตจัดท ำแผนฯ 

พฤศจิกำยน 2565-
กันยำยน 2566 

 

และคณะ 

3 เสนอขอควำมเห็นชอบจำก อกศจ. และ กศจ. พฤศจิกำยน 2565-
กันยำยน 2566 

 

4 จัดประชุมคณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

กุมภำพันธ์-กันยำยน 
2566 

 

5 ด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

กุมภำพันธ์-กันยำยน 
2566 

 

6 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

มกรำคม-กันยำยน 
2566 

 

7 สรุป รำยงำนผล ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  12,800  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
2 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ร่วมกับ 
ผู้ขออนุญำตจัดท ำแผนฯ จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

 
 

 
 
 

1,400 
 

 
 

 
 
 

1,400 
 

3 เสนอขอควำมเห็นชอบจำก อกศจ. และ กศจ. 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 

  
2,000 

  
2,000 

4 จัดประชุมคณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (20 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

  
 

1,400 
 

  
 

1,400 
 

5 ด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว  
จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (20 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 

  
 
 

2,800 
 

3,200 

  
 
 

2,800 
 

3,200 

6 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

  
 

2,000 

  
 

2,000 
7 สรุป รำยงำนผล ประเมินผลกำรด ำเนินงำน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 12,800 - 12,800 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้ จัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนโดย
ครอบครัวด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ. 2547                  

- สังเกต 
- สอบถำม 
- สัมภำษณ์ 
- ส ำรวจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถำม 
- แบบสัมภำษณ์ 
- แบบส ำรวจ 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ปีกำรศึกษำละ    
1 ครั้ง 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวที่ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิกำรจัดกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 และแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกรำยได้รับอนุญำตให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
    7.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ปีกำรศึกษำละ     
1 ครั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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โครงการ         บริหำรกิจกำรลูกเสือเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที ่12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำยรัชพล ทับแพ   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม – กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งที่ต้องค ำนึง     

เป็นอันดับแรกคือ กำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ เพรำะคนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำคน
ควรครอบคลุมถึงควำมรู้สึกนึกคิดที่ดีงำม ควำมมีสุนทรียะและเน้นด้ำนจริยธรรมเป็นส ำคัญ พระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณมหิศรภูมิพลรำชวรำงกู ร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช           
สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ทรงพระรำชทำน พระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือสำนต่อพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ว่ำกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ดังนี้ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง ๓) มีงำนท ำ มีอำชีพ  ๔) เป็นพลเมืองดี ประกอบกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ก ำหนดทิศทำงประเทศให้สำมำรถก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยต่ำง ๆ เพ่ือให้ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ชำติ โดยเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหมุดหมำยที่ ๑๒ กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2  
พัฒนำผู้อยู่ในช่วงวัยกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง  มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะ      
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมือง    
ที่เข้มแข็งบนพื้นฐำนของสังคมไทย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ดังกล่ำว  จึงได้จัดท ำโครงกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้เกิดผล
สูงสุดกับผู้เรียนในกำรเป็นเยำวชนที่มีคุณภำพของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือ เน้นพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    2.2 เพ่ือพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน ด้ำนควำมมีวินัยและจิตอำสำ 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1) บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ จ ำนวน 117 คน ได้รับกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 
        2) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับกำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถบูรณำกำรกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือและกำร
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
  2) ลูกเสือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัยและจิตอำสำ สำมำรถบูรณำกำรใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร มกรำคม 2566 นำยรัชพล ทับแพ 
2 ส ำรวจข้อมูลกำรบริหำรงำนกองลูกเสือ กุมภำพันธ์ 2566  
3 แต่งตั้งและประชุมวิทยำกร กุมภำพันธ์ 2566  
4 อบรมกำรพัฒนำกองลูกเสือ ระยะเวลำ 1 วัน มีนำคม 2566  
5 ติดตำมกำรพัฒนำกองลูกเสือสู่กำรพัฒนำคุณลักษณะ เมษำยน-กันยำยน 

2566 
 

6 คัดเลือกกองลูกเสือต้นแบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เมษำยน-กันยำยน 
2566 

 

7 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน  2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  23,550  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร - - - - 
2 ส ำรวจข้อมูลกำรบริหำรงำนกองลูกเสือ - - - - 
3 แต่งตั้งและประชุมวิทยำกร - - - - 
4 อบรมกำรพัฒนำกองลูกเสือต้นแบบ  

(บุคลำกรลูกเสือ 117 คน วิทยำกร 20 คน) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (137 คน x 80 บำท × 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (137 คน x 35 บำท × 2 มื้อ) 

  
 

10,960 
 

9,590 
 

 
 
 
 

 
 

10,960 
 

9,590 
 

5 ติดตำมกำรพัฒนำกองลูกเสือสู่กำรพัฒนำ
คุณลักษณะ 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

  
 

3,000 

  
 

3,000 
6 คัดเลือกกองลูกเสือต้นแบบของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 

- - - - 

7 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 23,550 - 23,550 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้รับกำร
พัฒนำกำรบริหำรงำนกองลูกเสือของสถำนศึกษำ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถบูรณำกำรกำรบริหำรกิจกรรมลูกเสือและกำรพัฒนำ
ลูกเสือได้ 
    7.2 ลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัยและจิตอำสำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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โครงการ     ยกระดับกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนว พัฒนำครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงำนแนะ               
                              แนวให้สำมำรถ  จัดกิจกรรมแนะแนวอย่ำงมีประสิทธิภำพ (น ำร่อง) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวจิรำภรณ์ หมำยเมฆ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกำยน 2565 - กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินนโยบำยและขับเคลื่อนงำนพัฒนำ                       
เตรียมควำมพร้อม และเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับนักเรียน โดยกำรพัฒนำควบคู่กันทั้งทักษะวิชำกำร ทักษะ
อำชีพและทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง ได้ศักยภำพสอดคล้องกับควำมสนใจ และควำมถนัดด้ำน
อำชีพของนักเรียน รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ และสำมำรถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
โดยผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมกำรแนะแนวที่หลำกหลำย งำนแนะแนวจึงเป็นอีกงำนที่ส ำคัญ   
ในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขับเคลื่อนไปพร้อม
กับแผนยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมภิบำล ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์       
เป็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเยำวชนเป็นอีกกลุ่มบุคลำกรหนึ่งของชำติที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปข้ำงหน้ำ จำกกำรปลูกฝัง ควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ                
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะและสมรรถนะงำน ให้ค้นพบควำมถนัดของตนเอง             
สู่กำรตัดสินใจวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อ สู่เป้ำหมำยชีวิตที่จะประกอบอำชีพ 
 หลักสูตรกำรศึกษำแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ก ำหนดให้กิจกรรม        
แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง                        
รักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหำควำมรู้และข้อมูลสำรสนเทศ น ำมำใช้                 
ในกำรวำงแผนกำรเรียน กำรประกอบอำชีพ กำรด ำเนินชีวิตและสังคม สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพและปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต มีค่ำนิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส ำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ  ซึ่งกำรให้บริกำรและจัดกิจกรรมแนะแนว                         
ตำมแผนพัฒนำกำรแนะแนว ก ำหนดให้ครูทุกคนต้องท ำหน้ำที่แนะแนว ให้ค ำปรึกษำด้ำนชีวิต กำรศึกษำ                    
กำรพัฒนำตนเองสู่โลกอำชีพและกำรมีงำนท ำ กำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครูผู้สอน บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนแนะแนว ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกิจกรรมแนะแนว                    
ในสถำนศึกษำตำมหลักสูตร และกำรพัฒนำรูปแบบปฏิบัติงำนแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ เป็นภำรกิจส ำคัญ                    
ที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้งำนแนะแนวของสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของแผนพัฒนำงำนแนะแนว 
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 กำรแนะแนวจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รัก เห็นคุณค่ำในตนเอง
และผู้อ่ืน สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพ สำมำรถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำยวำงแผนชีวิตปรับตัว  
อยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม มีแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น มีภำรกิจในกำรขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน งำนแนะแนว                        
ในสถำนศึกษำ โดยให้ศูนย์แนะแนวประจ ำจังหวัดและประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
งำนแนะแนว กำรพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้อง ยกระดับชีวิตของนักเรียนและยกระดับงำนแนะแนว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือยกระดับกำรขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนแนะแนวของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
    2.2 เพ่ือพัฒนำครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวให้สำมำรถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อน
งำนแนะแนวอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
    2.3 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ  
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        - ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบงำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 35 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครู บุคลำกร ที่รับผิดชอบงำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ในแผน   
กำรจัดกิจกรรมแนะแนว และสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกรรมแนะแนวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2) ครู บุคลำกร ที่รับผิดชอบงำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนให้ก้ำวสู่โลกกำรศึกษำและอำชีพได้อย่ำงมีคุณภำพต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศโดยผ่ำน
กระบวนกำรของกำรจัดกิจกรรมและบริกำรแนะแนว 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2565 นำงสำวจิรำภรณ์  
2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร เมษำยน 2566 หมำยเมฆ 
3 จัดท ำคู่มือและเอกสำรส ำหรับอบรม เมษำยน 2566 และคณะ 
4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับกำรขับเคลื่อนงำน 

แนะแนว พัฒนำครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบ 
งำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ จ ำนวน 35 แห่ง 

พฤษภำคม  2566  

5 นิเทศ และติดตำมผล กันยำยน  2566  
6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน  2566  



๙๕ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมำณ  จ ำนวน   11,325 บำท 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรฯ 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บำท) 

  
525 

  
525 

3 จัดท ำคู่มือและเอกสำรส ำหรับอบรม 
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

   
1,500 

 
1,500 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
  (62 คน x 150 บำท x 1 วัน) 

 9,300  9,300 

5 นิเทศ และติดตำมผล - - - - 
6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 9,825 1,500 11,325 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกข้ึนไป 

 ประเมิน  แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

 ตรวจสอบ  แบบตรวจสอบรำยกำร 

3. ร้อยละ 80 ของครูแนะแนวและครูที่ปรึกษำ ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมและ
บริกำรแนะแนว 

 ติดตำม  แบบติดตำม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำจะยกระดับกำรขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนแนะแนว
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
    7.2 ครูและบุคลำกร ที่รับผิดชอบงำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้          
ในแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว และสำมำรถน ำไปใช้ในกิจกรรมแนะแนวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    7.3 ครแูละบุคลำกร ที่รับผิดชอบงำนแนะแนวของสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำ
นักเรียนสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
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โครงการ   นิเทศแบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที ่12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 65 – กันยำยน 66 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัย     
ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภำพ ควำมสนใจ ควำมถนัด และกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะ
และคณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง          
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจ ำ เป็นต้องมีกำรพัฒนำ
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำ
ทักษะฝีมือ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำประชำกรวัย
เรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำยในทุกมิติ มีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง     
เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ ที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร มีทักษะอำชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมำะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน   โดยกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญที่จะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  ตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ โดยมีหลักกำรส ำคัญอยู่บนพ้ืนฐำนทำงวิชำกำร มีจุดมุ่งหมำยชัดเจน      
เป็นประชำธิปไตยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกำรปรับเปลี่ยนบทบำทผู้นิเทศให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 
กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน  โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ทุกฝ่ำย เพ่ือร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนกำรศึกษำที่จะ
น ำนโยบำยดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท ำโครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผลในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ 
ระดับท้องถิ่น และระดับสถำนศึกษำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้ได้คุณภำพ
ตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือวำงแผนกำรนิเทศให้ครอบคลุมภำรกิจกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
    2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  
เขต  1 
    2.3 เพ่ือพัฒนำศึกษำนิเทศก์ในสังกัดให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำยงำนกำรนิเทศ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1.  นิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 117 แห่ง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/
ภำคเรียน 
 2.  ประชุมวิพำกษ์ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) เพ่ือให้สำมำรถ
น ำไปพัฒนำได้เป็นผลส ำเร็จ จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน 
 3. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 9 คน ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  1 วัน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. แผนกำรนิเทศครอบคลุมภำรกิจกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต  1  
  2. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์มีกำรพัฒนำตนเองในด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศตำมแผนกำรนิเทศ ตำมนโยบำยกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 

 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ตุลำคม 2565 นำงสุประวีณ์  
2 ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์และบุคลำกร จัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรนิเทศ วำงแผนกำรนิเทศกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนโดยใช้กระบวนกำร PLC 

พฤศจิกำยน 2565 
– กันยำยน 2566 

    เอกมณีโรจน์ 
และคณะ 

3 นิเทศ ติดตำมสถำนศึกษำในสังกัดแบบบูรณำกำร 
- งำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ  
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
- งำนโครงกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 

พฤศจิกำยน 2565 
– กันยำยน 2566 

 

4 กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) 
- ศึกษำนิเทศก์ทุกคนจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA)  
- ประชุมเพ่ือวิพำกษ์ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ของศึกษำนิเทศก์ 
- พัฒนำศึกษำนิเทศก์ด้ำนวิชำกำร สอดคล้องกับกำร
ท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance 
Agreement : PA) 
- สรุปและรำยงำนผลตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

พฤศจิกำยน 2565 
– กันยำยน 2566 

 

5 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2566  
6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2566  

 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  51,450  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรจัด 

ท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ วำงแผนกำรนิเทศกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนโดยใช้กระบวนกำร PLC 
1) ค่ำถ่ำยเอกสำร 
2) ค่ำวัสดุ 

  
 
 

2,500 
 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 

2,500 
2,000 

3 นิเทศ ติดตำมโรงเรียนในสังกัดแบบบูรณำกำร 
- งำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
- งำนโครงกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 
1) ค่ำถ่ำยเอกสำร 
2) ค่ำชดเชย/น้ ำมันเชื้อเพลิง 

  
 
 
 
 

2,000 
40,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,000 
40,000 

4 กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ด้ำนวิชำกำร สอดคล้อง
กับกำรท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) 
1. ประชุมเพ่ือวิพำกษ์ข้อตกลงในกำร 
พัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) 
ของศึกษำนิเทศก์ 
2. กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ (ผ่ำนระบบ 
ZOOM) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (9 คน x 80 บำทx 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม       
  (9 คน x 35 บำทx 2 มื้อ) 
- ค่ำวิทยำกร 
  (1 คน x 600 บำท x 6 ชัว่โมง)        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

720 
 

630 
 

3,600 

  
 
 
 
 
 
 
 

720 
 

630 
 

3,600 

5 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร - - - - 
6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น  49,450 2,000 51,450 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๐๐ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. แผนกำรนิเทศครอบคลุมภำรกิจกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต  1  

- กำรสัมภำษณ์ 
- กำรสอบถำม 
- กำรสังเกต 

- แบบสัมภำษณ์ 
- แบบสอบถำม 
- แบบสังเกต 

 
2. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์มีกำรพัฒนำตนเอง
ในด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 กำรสอบถำม  แบบสอบถำม 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศตำม
แผนกำรนิเทศ ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 

 กำรนิเทศ  แบบนิเทศ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
    7.2 ศึกษำนิเทศก์ทุกคนมีกำรพัฒนำงำนนิเทศกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรทีส่อดคล้องกับกำรท ำข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำนและควำมต้องกำรตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

  



๑๐๑ 
 

 
 

โครงการ  ประเมินผลคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
 ปีกำรศึกษำ 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่  3   ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ      นำยจุมพลภัทร์   ไชยสัตย์    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2565 – เมษำยน 2566 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สถำนกำรณ์โลกปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับระบบกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำ
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะควำมเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนำคตใหม่: กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
ที่มุ่งเน้นทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำน (Reading) 
กำรเขียน (Writing) และคณิตศำสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์(Critical Thinking) กำร
สื่อสำร (Communication) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และกำรร่วมมือ(Collaboration) โดยเฉพำะ
ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลำยด้ำน เช่น  ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะกำรคิด
ค ำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งกำรแข่งขันได้อย่ำงปลอดภัยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล เรื่องกำรเตรียมคนในศตวรรษ
ที ่21 ในระดับประถมศึกษำ มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ โดยเฉพำะ
กำรเรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน รวมถึงนโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมให้
นักเรียนระดับประถมศึกษำคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้ำงเด็กให้เกิดทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  รวมถึง
กำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหำได ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนที่สำมำรถ
สะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ     
ปีที่ 3 ได้ท ำกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยและควำมสำมำรถ    
ด้ำนคณิตศำสตร์ กับผู้เรียนจำกทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรประเมินดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำรกำรประเมินผลคุณภำพ
ผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565 นี้ขึ้น  ซ่ึงผลกำรประเมินที่ได้จะเป็น
ข้อมูลส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
ที่จ ำเป็นต้องมีข้อมูลผลกำรเรียนรู้ไปเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำและเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำยก ำหนดยุทธศำสตร์        
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับสถำนศึกษำเพ่ือเตรียมกำรให้ผู้เรียนมีควำมพร้อมส ำหรับรองรับกำรประเมิน
ภำยนอกของสถำนศึกษำทั้งกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติรวมทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ    
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จะได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งในระดับสถำนศึกษำและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป 



๑๐๒ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565  ควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย  
 
3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2565 สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  2,496 คน   
  2) ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565 สังกัดส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ  (ศกร.ตชด.บ้ำนคีรีล้อม)  จ ำนวน  7  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกสนำมสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์
โปร่งใส ยุติธรรม 
  2) ผลประเมินมีควำมถูกต้องเที่ยงตรง  สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ

พร้อมแจ้งส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ตุลำคม 2565 นำยจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ 

และคณะ 
2 รับต้นฉบับแบบทดสอบจำกส ำนักทดสอบ 

ทำงกำรศึกษำ (สทศ.สพฐ.) 
พฤศจิกำยน 2565  

3 จัดท ำแบบทดสอบ  จัดส่งแบบทดสอบและ 
เอกสำรประกอบกำรสอบ 

ธันวำคม 2565 – 
มกรำคม 2566 

 

4 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงด ำเนินกำรสอบ 
ให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกแห่ง 

กุมภำพันธ์ 2566  

5 ด ำเนินกำรทดสอบและตรวจเยี่ยม 
สนำมสอบ 

มีนำคม 2566  

6 สถำนศึกษำส่งผลกำรทดสอบมำยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผ่ำนระบบ 
NT Access 

มีนำคม 2566  

7 วิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ มีนำคม  2566  
8 จัดพิมพ์เอกสำรและเผยแพร่เอกสำร กันยำยน 2566  
9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  120,300  บำท 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 วำงแผน/ส ำรวจจ ำนวนนักเรียนฯ - - - - 
2 รับต้นฉบับแบบทดสอบจำกส ำนักทดสอบ 

ทำงกำรศึกษำ (สทศ.สพฐ.) 
- - - - 

3 จัดท ำแบบทดสอบ จัดส่งแบบทดสอบและ 
เอกสำรประกอบกำรสอบ 
1) จัดท ำแบบทดสอบและเอกสำรประกอบ 

- ค่ำจัดท ำส ำเนำข้อสอบ  
  (2,700 ฉบับ x 35 บำท) 
- ค่ำจ้ำงท ำส ำเนำแบบเฉลย  
  (280 ชุด x 20 บำท) 

2) จัดส่งแบบทดสอบไปจุดประสำนกำรสอบ 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 

  
 
 

94,500 
 

5,600 
 
 

4,000 

  
 
 

94,500 
 

5,600 
 
 

4,000 
4 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงด ำเนินกำรสอบ 

ให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกแห่ง และครู 
ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน คณะท ำงำน 13 คน 
  (13 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (13 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

  
 
 

1,040 
 

910 

 
 
 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 

1,040 
 

910 
 

3,500 
5 ด ำเนินกำรทดสอบและตรวจเยี่ยมสนำมสอบ  

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 
  

4,000 
  

4,000 
6 สถำนศึกษำส่งผลกำรทดสอบฯ 

 ผ่ำนระบบ NT Access 
- - - - 

7 วิเครำะห์ผลกำรประเมิน ฯ  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (45 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (45 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

  
 

3,600 
 

3,150 

  
 

3,600 
 

3,150 
8 จัดพิมพ์เอกสำรและเผยแพร่เอกสำร - - - - 
9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 116,800 3,500 120,300 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๐๔ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ทุกสนำมสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์โปร่งใส ยุติธรรม 

ประเมินผล 
 

แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 100 ของผลประเมินมีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง  สำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเมินผล แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สถำนศึกษำใช้ผลกำรประเมินซึ่งได้จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรมำใช้ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดตำมหลักสูตร พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
    7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ควำมสำมำรถด้ำน
คณิตศำสตร์และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยที่มีคุณภำพเพ่ือน ำผลรำยงำนกำรทดสอบไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่มีประโยชน์ในกำร
เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและค้นหำสำเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
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โครงการ ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
 ปีกำรศึกษำ 2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 มำตรำ 4 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด        
มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม ก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรประเมินผลและกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ             
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
ตำมมำตรำ 31 และตำมมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542                    
มีประสิทธิภำพ  มีควำมเป็นมำตรฐำน สอดคล้องกับนโยบำย และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ               
รวมทั้ง เพ่ือตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรจัดกำรศึกษำ              
ให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพ                  
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล              
เรื่อง กำรเตรียมคนในศตวรรษที่  21 ในระดับประถมศึกษำ มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล                  
ที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ โดยเฉพำะกำรเรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน                
ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำในช่วงชั้นแรก กระทรวง 
ศึกษำธิกำร เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำที่มีระบบ เพ่ือกำรพัฒนำเด็กและเยำวนชนไปสู่ควำมเป็นเมืองที่พร้อม
สมบูรณ์ สำมำรถด ำรงตนในสังคมอย่ำงปกติสุข 
 กำรอ่ำนและกำรรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำชีวิตสู่ควำมส ำเร็จ กำรอ่ำนอย่ำงคล่องแคล่วและเข้ำใจควำมหมำยจะน ำมำซึ่งควำมรู้  และส่งเสริม   
ให้เกิดกำรวิเครำะห์ มีวิจำรณญำณ แยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดสื่อสำรให้ผู้ อ่ืนทรำบและเข้ำใจได้ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญของศตวรรษที่ 21 หำกผู้เรียนบกพร่อง      
หรือขำดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจะส่งผลให้กำรเรียนรู้ไม่อำจก้ำวหน้ำได้ และจะประสบควำมยำกล ำบำก     
ในกำรด ำรงชีวิต จึงเป็นหน้ำที่ของรัฐที่ต้องพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ และกำรสื่อสำรให้แก่ประชำชนตั้งแต่วัยเยำว์ เพ่ือให้สำมำรถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อน
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เมื่อเติบใหญ่ จนกระทั่งสำมำรถดูแลตัวเองได้ มีอำชีพและมีรำยได้ โดยพิจำรณำว่ำกำรอ่ำนออกเขี ยนได้เป็น
พ้ืนฐำนที่ส ำคัญสูงสุดอันดับแรก ๆ ของกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน 
 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นส ำคัญ เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Online) ผ่ำนระบบโทรทัศน์ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เคเบิลทีวี  (On-Air) ผ่ำน 
แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ DLTV (On-Demand) ผ่ำนกำรเรียนรู้จำกหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงำนที่บ้ำน (On-Hand) 
และรูปแบบผสมผสำน (Hybridge Learning) เป็นต้น แม้ว่ำจะมีกำรวำงแผนเตรียมควำมกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบปัญหำภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss) คือ กำรเสียโอกำส
ในกำรเรียนรู้ที่มีผลท ำให้ทักษะต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำตำมช่วงวัยสูญเสียไปด้วย เช่น ทักษะกำร
อ่ำน ทักษะกำรเขียน ทักษะกำรปรับตัว เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรดูแลและเติมเต็มให้ได้รับกำร
พัฒนำทักษะต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำด้ำนกำรอ่ำน
และกำรเขียนภำษำไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ได้แก่ กำรอ่ำนและกำรเขียนพยัญชนะและสระ                 
ค ำผันวรรณยุกต์ ค ำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูปค ำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำและไม่ตรงตำมมำตรำ                    
ค ำควบกล้ ำ ค ำที่มีอักษรน ำ และค ำที่มีตัวกำรันต์ และส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เกี่ยวกับเร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้ เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19                  
โดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟื้นฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้ผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน   ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ด ำเนินโครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ตั้งแต่                 ปี
กำรศึกษำ 2558 เป็นต้นมำ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียน ทั้งในด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่องและกำรอ่ำนออกเสียงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดชองหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งเน้นกำรน ำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ผู้เรียนได้อย่ำงตรงตำมสภำพ และเน้นกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในด้ำนกำรอ่ำน 
เพ่ือน ำไปใช้กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเก็นกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนกำรเรียนในปี
กำรศึกษำต่อไป ครูผู้สอนสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล อีกทั้ง ท ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำของนักเรียน 
เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำร
อ่ำนและกำรเขียนทุกระดับชั้น และจำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำที่ส ำคัญจ ำเป็นเร่งด่วน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565 ซึ่งผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเขต 1 และเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในภำพรวมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประเมินเชิงวินิจฉัยควำมสำมำรถด้ำนควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียน                 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 2.2 เพ่ือท ำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล น ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 
2565 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 2,772 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1        
ปีกำรศึกษำ 2565 ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม 
  2) ผลกำรประเมินถูกต้อง เที่ยงตรง สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้           
อย่ำงมีคุณภำพ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/ส ำรวจจ ำนวนผู้เรียน ที่จะประเมินฯ ตุลำคม 2565 นำงพัทธ์จรรย์ธร 

            ทองเล็ก 
และคณะ 

2 แจ้ง Test Blueprint ให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ตุลำคม 2565 
3 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ.

เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดสอบกำรอ่ำน 
พฤศจิกำยน 2565 

4 ศูนย์สอบ น ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำท่ีมี
สิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access 

พฤศจิกำยน 2565 

5 ศูนย์สอบ สร้ำงและจัดพิมพ์ข้อสอบกำรเขียน    มกรำคม  2565  
6 ศูนย์สอบ รับไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบจำก

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (สทศ.สพฐ.) ผ่ำนระบบ 
NT Access 

กุมภำพันธ์ 2566 

7 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรสอบให้แก่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำทุกแห่งทรำบ 

กุมภำพันธ์ 2566 

8 ด ำเนินกำรทดสอบ และตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 20 กุมภำพันธ์ 2566 
9 สถำนศึกษำน ำเข้ำผลกำรทดสอบรำยบุคคล ผ่ำนระบบ 

NT Access 
20 กุมภำพันธ์ –  

11 มีนำคม 2566 
10 ประมวลผลคะแนนกำรทดสอบ เมษำยน 2566 
11 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2566 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  50,550  บำท 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 ส ำรวจจ ำนวนผู้เรียนฯ  - - - - 
2 แจ้ง Test Blueprint ให้สถำนศึกษำฯ  - - - - 
3 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบฯ 

 

- - - - 

4 ศูนย์สอบ น ำเข้ำและตรวจสอบข้อมูลฯ 
 

- - - - 

5 -จัดประชุมสร้ำงข้อสอบกำรเขียน คณะท ำงำน 
10 คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (10 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 
 

  
 

800 
 

700 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 

800 
 

700 
 

2,000 

6 - จัดท ำส ำเนำข้อสอบกำรอ่ำนและกำรเขียน 
  (2,800 ฉบับ x 12 บำท)  

  
33,600 

  
33,600 

7 ชี้แจงแนวทำงกำรสอบฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(ZOOM) เวลำ 1 วัน คณะท ำงำน 13 คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (13 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (13 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

  
 
 

1,040 
 

910 

 
 
 
 
 
 

3,500 

 
 

1,040 
 

910 
 

3,500 
8 ด ำเนินกำรทดสอบ และตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 

1) จัดส่งข้อสอบไปจุดประสำนกำรสอบ 
    - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 
2) ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 
    - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 

  
 

4,000 
 

4,000 

  
 

4,000 
 

4,000 
9 ศูนย์สอบ น ำเข้ำผลกำรทดสอบรำยบุคคลฯ - - - - 

10 ประมวลคะแนนกำรทดสอบ - - - - 
11 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 45,050 5,500 50,550 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2565 ในสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำน
และกำรเขียน 

ตรวจสอบรำยกำร แบบตรวจสอบรำยกำร 

2. ร้อยละ 100 ของผลกำรประเมินถูกต้อง
เที่ยงตรง สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

ตรวจสอบรำยกำร แบบตรวจสอบรำยกำร 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนไปใช้ในกำรวำงแผนและก ำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 7.2 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินผู้เรียนรำยบุคคล เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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โครงการ  พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ           นำงสำวเกรียวพัณณ์  เอ่ียมสุวรรณ   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรสนองนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร              
ในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบ: ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนโดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก เขียน
ได้ โดยเฉพำะผู้เรียนชั้นประถมศึกษำทุกคนต้องอ่ำนออก เขียนได้ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออก เขียนได้ 
และมีมำตรกำรประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ตำมนโยบำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยให้ทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำที่มีระบบ เพ่ือกำรพัฒนำเด็ก  และเยำวชนไปสู่ควำมเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
สำมำรถด ำรงตนในสังคมอย่ำงปกติสุข กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับเด็กและเยำวชน จึงเป็นช่วงเวลำที่ส ำคัญต่อ
กำรวำงรำกฐำนให้นักเรียน ที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งกำรรู้หนังสือหรือกำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง และสื่อสำรได้นับเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญอันดับแรกๆ โดยครูต้องมีควำมรู้เข้ำใจทักษะและกระบวนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียน เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียนทั้งควำมแตกต่ำงทำงสติปัญญำ
และควำมแตกต่ำงทำงพ้ืนฐำนของครอบครัว เพ่ือสำมำรถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เมื่อเติบใหญ่ และน ำไปสู่กำรเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
กำรพัฒนำครูผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนทุกคนให้อ่ำนออก
เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสื่อสำรได้เหมำะสมตำมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ในสังกัด 
 2.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสื่อสำรได้เหมำะสม   
ตำมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกิจกรรมกำรอ่ำน และกำรเขียนของสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.๔ เพ่ือคัดเลือกครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน    
กำรสอนที่พัฒนำทักษะกำรอ่ำน และกำรเขียน (Best Practice) 
 
 
 
  



๑๑๑ 
 

 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคน ได้รับกำรคัดกรองและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัย 
  2) สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กิจกรรมกำรอ่ำน และกำรเขียน  
  3) ด ำเนินกำรคัดเลือก (Best Practice) ที่พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนและเป็นแบบอย่ำงได้
จ ำนวน 1 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1 
  2)  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสื่อสำรได้เหมำะสม     
ตำมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ระดับดีขึ้นไป) 
  3) ร้อยละ 1๐ ของครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  มีวิธีปฏิบัติที่ดีในจัดกิจกรรม      
กำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน (Best Practice) และเป็นแบบอย่ำงได้ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศจำกผลกำรคัดกรอง 

รอบท่ี 1 กำรอ่ำน–กำรเขียนภำษำไทย รอบปี 2566 
ตุลำคม 2565 นำงสำวเกรียวพัณณ์ 

         เอ่ียมสุวรรณ 
และคณะ 2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงเข้ม ครั้งที่ 1   

 
21–30 พฤศจิกำยน 

2565 
3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำนักเรียน

รำยบุคคล 
พฤศจิกำยน 2565 – 

กุมภำพันธ์ 2566 
 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรคัดกรองกำรอ่ำน–เขียน
ภำษำไทย รอบที่ 2 รอบปี 2566 

ธันวำคม 2565  

5 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงเข้ม ครั้งที่ 2   
 

1–3 กุมภำพันธ์ 
2566 

 

6 จัดสอบเพื่อประเมินควำมสำมำรถด้ำน กำรอ่ำน–เขียน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (Reading and 
Writing Test) 

22 กุมภำพันธ์  
2566 

 

7 วิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลเพื่อน ำเสนอผลกำรพัฒนำ เมษำยน 2566  
8 ด ำเนินกำรคัดเลือก (Best Practice)  กันยำยน 2566  
9 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  

 
 



๑๑๒ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 งบประมำณ  จ ำนวน  15,500  บำท 
 

   
ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 วำงแผน/จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศฯ - - - - 
2 นิเทศ ก ำกับติดตำมอย่ำงเข้ม  

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 

  
10,000 
3,000 

 
 

 
10,000 
3,000 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำ
นักเรียนรำยบุคคล 

- - - - 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรคัดกรองกำรอ่ำน-
เขียน ภำษำไทย รอบที่ 2 รอบปี 2566 

- - - - 

5 จัดสอบเพื่อประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำน-เขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1 (Reading and Writing Test) 

 
ใช้งบประมำณจำก RT 

6 วิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลฯ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร / เข้ำเล่ม 

  
1,000 

 
 

 
1,000 

7 ด ำเนินกำรคัดเลือก (Best Practice) 
คณะกรรมกำร 10 คน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   
  (10 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 

  
 

800 
 

700 

  
 

800 
 

700 

8 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 15,500  15,500 

 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรคัดกรอง
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

กำรคัดกรอง แบบคัดกรอง 

2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง และสื่อสำรได้เหมำะสมตำมวัย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (ระดับดีขึ้นไป) 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละ 1๐ ของครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย มีวิธีปฏิบัติที่ดีในจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน   (Best Practice) และ
เป็นแบบอย่ำงได้ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     7.1 นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสื่อสำรได้เหมำะสมตำมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     7.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมีวิธีปฏิบัติที่ดีในจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน (Best Practice) และเป็นแบบอย่ำงได้  



๑๑๔ 
 

 
 

โครงการ  มหกรรมวิชำกำร PCK 1 Innovation Open House  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวกรวิกำ  พงศำปำน  และนำงสำวธิดำพร  เทวัญประทำนพร 
     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เมษำยน – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มุ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำ คัญ                 
เพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรท่ีดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง                
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ ในทุกช่วงวัย ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นนักเรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ โดยกำร
ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส่ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำใน
ทุกระดับ ทุกประเภท กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ                     
กับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และน ำเอำนโยบำย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน” มำสู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่โดยด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
ทั้ง ๔ มิติคือ โอกำส คุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ระดับสถำนศึกษำ ระดับชั้นเรียน โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดที่คุณภำพนักเรียน และพัฒนำคุณภำพด้ำนอ่ืนๆ ไป
พร้อมกันคือคุณภำพบุคลำกร  คุณภำพกำรบริหำร โดยใช้ปัจจัยและทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เหมำะสม และใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อคุณภำพของนักเรียน จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีกำรกำรจัดกำรเรียนรู้และ

นวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตรงตำมควำมต้องกำรและ
บริบทของสถำนศึกษำ  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเขียน Best Practice จ ำนวน 117 คน 
  2) สถำนศึกษำ จ ำนวน 117 แห่ง ส่งผลงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำนักเรียน โดยแบ่งประเภท              
ของนวัตกรรมกำรศึกษำ 5 ประเภท 
  3) คัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม Best Practice เพ่ือน ำเสนอผลงำนกำรพัฒนำจ ำนวน 1 วัน 
กรรมกำร 15 คน 
  4) จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนนวัตกรรม PCK1 Innovation Open House จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถำนศึกษำ/บุคคลที่ได้รับคัดเลือก ทั้ง 5 ประเภท ๆ 4 รำงวัล รวม 20 รำงวัล เวลำ 1 วัน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเขียน Best Practice  
  2)  ร้อยละ 40 ของสถำนศึกษำมีผลงำนนวัตกรรมกำรพัฒนำนักเรียน  
  3)  ร้อยละ 15 ของสถำนศึกษำ/บุคคล มีผลงำนที่สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตรงตำมควำมต้องกำรและบริบทของสถำนศึกษำ ในระดับดีข้ึนไป 
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรและประชุมคณะท ำงำนฯ เมษำยน 2566 นำงสำวกรวิกำ  

พงศำปำน 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร

สถำนศึกษำ/ครวูิชำกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเขียน Best Practice (ผู้เข้ำอบรม 117 คน 
คณะท ำงำน 16 คน รวม 132 คน เวลำ 1 วัน) 

เมษำยน 2566 และคณะ 

3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม พฤษภำคม 2566  
4 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำส่งผลงำนนวัตกรรมกำร

พัฒนำนักเรียน (Innovative Observation/To 
observe the Innovation) โดยแบ่งประเภทของ
นวัตกรรมกำรศึกษำ 5 ประเภท  ได้แก่ 
    1) นวัตกรรมด้ำนสื่อกำรสอน  
    2) นวัตกรรมด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
    3) นวัตกรรมด้ำนหลักสูตร  
    4) นวัตกรรมด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล  
    5) นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

พฤษภำคม – มิถุนำยน 
2566 

 

5 คัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม Best Practice/ประกำศผล
กำรคัดเลือก  รอบที่ 1  

กรกฎำคม 2566  

6 กำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร PCK1 Innovation Open 
House ประกวดรูปแบบกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำร
คัดเลือกในรูปแบบของน ำเสนอผลงำน จัดนิทรรศกำร
แสดงผลงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 5 ประเภท ๆ ละ  
4 รำงวัล รวม 20 รำงวัล 

สิงหำคม 2566  

7 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมำณ  จ ำนวน  104,350  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรและประชุม

คณะท ำงำนฯ จ ำนวน 15 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (15 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

  
 

1,050 
 

1,200 

  
 

1,050 
 

1,200 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  (132 คน)     
 - ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม  

  (132 คน × 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (132 คน × 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ (ค่ำจัดท ำของที่ระลึก โล่รำงวัล) 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 
 

 9,240 
 

10,560 
 
 

2,000 

 
 
 
 

7,300 
 

9,240 
 

10,560 
 

7,300 
2,000 

3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม - - - - 
4 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำส่งผลงำนนวัตกรรม

กำรพัฒนำนักเรียนฯ 
- - - - 

5 คัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม Best Practice/
ประกำศผลกำรคัดเลือก รอบที่ 1 (คณะกรรมกำร
ตัดสินผลงำน และคณะท ำงำน รวม 15 คน) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (15 คน × 35 บำท × 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (15 คน × 80 บำท x 1 มื้อ ) 

 
 
 
 

 
 
 

1,050 
 

1,200 

  
 
 

1,050 
 

1,200 
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ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
6 กำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร PCK1 Innovation 

Open House ประกวดรูปแบบกำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  ประกอบด้วย  
ผู้น ำเสนอผลงำน 80 คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
117 คน คณะท ำงำน 15 คน รวม 212 คน 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
- ค่ำเช่ำเต๊นท์เพ่ือจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 3 หลัง  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (213 คน × 35 บำท × 2 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (213 คน × 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำพำหนะ (ส ำหรับสถำนศึกษำท่ีจัดนิทรรศกำร 
  และน ำเสนอผลงำน) 
- เงินรำงวัล  แบ่งออกเป็น 
  รำงวัลที่ 1 = 1,500 บำท × 5 ประเภท  
เป็นเงิน 7,500 บำท 
  รำงวัลที่ 2 = 1,000 บำท × 5 ประเภท  
เป็นเงิน 5,000 บำท 
  รำงวัลที่ 3 = 500 บำท × 5 ประเภท  
เป็นเงิน 2,500 บำท 

 
 
 
 

 
800 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 14,910 

 
17,040 

 
20,000 

 
15,000 

 

 
 
 
 
 

800 
3,000 

14,910 
 

17,040 
 

20,000 
 

15,000 

7 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 800 96,250 7,300 104,350 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูวิชำกำร  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเขียน Best Practice  

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบรำยกำร 

2. ร้อยละ 40 ของสถำนศึกษำ มีผลงำนนวัตกรรม
กำรพัฒนำนักเรียน  

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบรำยกำร 

3. ร้อยละ 15  ของสถำนศึกษำ/บุคคล มีผลงำน     
ที่สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตรงตำมควำมต้องกำรและบริบทของสถำนศึกษำ  
ในระดับดีขึ้นไป 

ติดตำม แบบติดตำม 

   
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีกำรกำรจัดกำรเรียนรู้และนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตรงตำมควำมต้องกำรและบริบทของสถำนศึกษำ 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบันทึกผลกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยโปรแกรม 
  ระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (SchoolMIS) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ     ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นำงพัทธ์จรรย์ธร   ทองเล็ก  กลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มกรำคม – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำเป็นกรอบภำระงำนและแนว ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกำร
เรียนรู้เป็นกระบวนกำรเดียวกัน ก ำหนดพ้ืนฐำนของนโยบำยด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักวิชำ หลักเกณฑ์กำรวัด         
และประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และแนวปฏิบัติ              
ที่ สถำนศึกษำก ำหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่จะช่วย
สร้ำงควำมมั่นใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน              
ให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และเพ่ือสนองนโยบำย สพฐ. ที่ 2 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำน               
ในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน            
ในสังกัดและสถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้                     
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรด ำเนินงำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ         
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ นอกจำกนี้ กำรด ำเนินงำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นงำนที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐำน
หลักวิชำกำร  ตำมแนวทำงกำรวัดผลตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้สถำนศึกษำประเมินผู้เรียนโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรควำมประพฤติ             
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรมและกำรทดสอบควบคู่ไปในกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เหมำะสมกับระดับและรูปแบบกำรศึกษำ อันเป็นหนทำงที่จะพัฒนำส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้สูงสุ ด            
เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข สอดคล้องกับกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดให้มีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนในระดับห้องเรียนและสถำนศึกษำ          
โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรจบหลักสูตรระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ ทั้งนี้ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้นใช้เอง ซึ่งต้องจัดท ำ              
ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นระบบ เพื่อให้งำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรงำนทะเบียนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ ให้กับนำยทะเบียน/
วัดผลและครูวิชำกำร และซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กำรจัดระบบงำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำรออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่ถูกต้อง และกำรปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำร
จัดกำรผลกำรเรียน (School MIS)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1                              
จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2.2  เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำมำรถบันทึกผลกำรเรียนใน
โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  จดัอบรมปฏิบัติกำรให้กับครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 117 คน 
เวลำ 1 วัน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำมำรถบันทึก    
ผลกำรเรียนและออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันข้อมูลกำรบันทึกผลกำรเรียน            
ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
  2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบงำนทะเบียนและวัดผล และสำมำรถด ำเนินงำนด้ำน
งำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/ส ำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบด้ำนงำนวัด 

และประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
1)  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
2)  ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

มกรำคม 2566 นำงพัทธ์จรรย์ธร  
    ทองเล็ก 

และคณะ 

2 ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบันทึกผลกำรเรียน
ปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร
ผลกำรเรียน (School MIS) 

มีนำคม 2566 

3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนและกำรบันทึกผลกำรเรียนตำมโปรแกรม 
School MIS 

พฤษภำคม – 
สิงหำคม 2566 

4 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2566 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  22,000  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผน/ส ำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
1) แต่งตั้งคณะท ำงำน 
2) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน  

- - 
 
 
 

- - 

2 ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบันทึกผล
กำรเรียนปีกำรศึกษำ 2565 ด้วยโปรแกรม
ระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School MIS) 
ผู้เข้ำอบรม 117 คน คณะกรรมกำร 17 คน 
รวม 134 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (134 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (134 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำพำหนะวิทยำกร 
  (เมือง 1 = 100 ทับสะแก 2 = 400  
  บำงสะพำน 1 = 400) 
- ค่ำวัสดุ 

  
 
 
 
 

9,380 
 

10,720 
 

900 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

9,380 
 

10,720 
 

900 
 
 

1,000 
3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำระบบกำรวัด 

และประเมินผลในชั้นเรียนและกำรบันทึกผล
กำรเรียนตำมโปรแกรม School MIS 

- - - - 

4 สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 21,000 1,000 22,000 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบ  ด้ำนงำนวัดและ
ประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำมำรถบันทึกผลกำรเรียน
และออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้ถูกต้องครบถ้วน
และยืนยันข้อมูลกำรบันทึกผลกำรเรียนตำมระยะเวลำ 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

ส ำรวจรำยกำร แบบส ำรวจรำยกำร 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบงำนทะเบียน
และวัดผล และสำมำรถด ำเนินงำนด้ำนงำนวัดและ
ประเมินผลทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง  
มีประสิทธิภำพ 

ส ำรวจรำยกำร แบบส ำรวจรำยกำร 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ครูผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ   สำมำรถบันทึกผลกำรเรียนและ    
ออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันข้อมูลกำรบันทึกผลกำรเรียน ตำมระยะเวลำที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     7.2  สถำนศึกษำมีระบบกำรวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ ครูทุกระดับชั้นสำมำรถด ำเนินงำนในด้ำน
งำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำได้ถูกต้องตำมหลักกำร 

  



๑๒๔ 
 

 
 

โครงการ  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ด้วยกำรสอนแบบ Active Learning 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวมิตรสินีย์  สมบูรณ์    กลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม 2566 – กันยำยน 2566    
  

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัย ให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้งสอดคล้องกับศักยภำพ 
ควำมสนใจ ควำมถนัด และกำรตระหนักถึงพหุปัญญำ ของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะและ
คณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำคนไทยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำสูงขึ้น โดยมี
จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัยแรงงำนอำยุ ๑๕–๕๙ ปี เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ 
เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙ แต่ในภำพรวมคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ 
แต่เมื่อพิจำรณำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน ในปี ๒๕๖๐ พบว่ำ  มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ และผลคะแนน สอบ PISA 2018 รำยวิชำคณิตศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย 419 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย OECD คณิตศำสตร์ระดับประเทศ 489 คะแนน ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ย OECD อยู่ที่ 
70 คะแนน และอยู่ในระดับต่ ำกว่ำอีกหลำยประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำใกล้เคียงกัน  
 จำกผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 กลุ่มสำระ        
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่ำ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.40  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
49.44 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 1.04 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 50 ยังไม่เป็นที่พอใจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ    
ที่จะพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ให้มีคุณภำพ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
     เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนคณิตศำสตร์ให้มีศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ให้สูงขึ้นได ้
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ให้กับครูผู้สอนคณิตศำสตร์    จ ำนวน 
117 คน  เวลำ 1 วัน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) ร้อยละ 10 ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
อย่ำงมีคุณภำพ  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนจัดท ำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
มกรำคม 2566 นำงสำวมิตรสินีย์  

สมบูรณ์  
2 ประชุมวิทยำกรและคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตร  

วำงแผนกำรอบรม/แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
มีนำคม 2566 และคณะ 

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ให้กับครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 

เมษำยน – มิถุนำยน 
2566 

 

4 นิเทศ ติดตำมประเมินผล ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรม มิถุนำยน – สิงหำคม 
2566 

 

5 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  34,049  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 วำงแผนจัดท ำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

- - - - 

2 ประชุมวิทยำกรและคณะท ำงำน 15 คน  
จัดท ำหลักสูตรวำงแผนกำรอบรม/แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (15 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 

 
 
 

525 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 

525 
 

1,200 
 

1,500 
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด 

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ให้กับครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 1 วัน 
ผู้เข้ำอบรม 117 คน คณะท ำงำน 15 คน รวม 
132 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (132 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (132 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
- ค่ำพำหนะวิทยำกร จำก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  
 (628 กม. x 4 บำท x 2 เที่ยว) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

9,240 
 

10,560 
 
 
 

5,024 
 

2,400 

  
 
 
 
 

9,240 
 

10,560 
 

3,600 
 

5,024 
 

2,400 
4 นิเทศ ติดตำมประเมินผล ครูผู้สอนที่เข้ำรับ 

กำรอบรม 
- - - - 

5 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวม 3,600 28,949 1,500 34,049 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 10๐ ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ที่เข้ำรับกำรอบรม  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ 

ทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

๒. ร้อยละ 10 ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 

วิเครำะห์ผล 
กำรนิเทศ 

แบบวิเครำะห์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ครูผู้สอนคณิตศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7.2  ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ  
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โครงการ  ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของนักเรียน  
 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6                  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกรวิกำ  พงศำปำน     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มีนำคม – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มุ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ                 
เพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรท่ีดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง                
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัย
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กระทรวงศึกษำศึกษำธิกำรมีนโยบำยปฏิรูประบบกำรเรียนกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
โดยเฉพำะทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และใช้เป็น
เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำตน ซึ่งน ำไปสู่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ทั้งนี้เมื่อได้วิเครำะห์ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระที่ 1 ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร     
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
พบว่ำค่ำสถิติแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำสำระกำรเรียนรู้
ภำษำและวัฒนธรรม และภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก จึ งสรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                  
ยังไม่ประสบผลส ำเร็จ และครูผู้สอนควรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้สำระ
กำรเรียนรู้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรให้ดียิ่งขึ้น และผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนชั้นเรียนได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ             
กับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำศักยภำพและ
สมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น          
จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงแบบประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ       
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6  จ ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  คณะท ำงำน  20 คน 
  2) ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6 นักเรียน
ในสังกัดทุกคน จ ำนวน 2 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6 ได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ มีข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำรำยบุคคล  
  2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำนักเรียน 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน มกรำคม – กุมภำพันธ์ 

2566 
นำงสำวกรวิกำ  

พงศำปำน 
2 ประชุมคณะท ำงำน สร้ำงแบบประเมินควำมรู้

ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6 (จ ำนวน 2 ครั้ง) 

มีนำคม – เมษำยน 
2566 

และคณะ 

3 ประชุมชี้แจงกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1–6 
ผ่ำนระบบ ZOOM ให้สถำนศึกษำปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรประเมินของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

พฤษภำคม 2566  

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินฯ ตำมแนวทำงฯ  
ที่ก ำหนด  
-   ครั้งที่ 1  
-   ครั้งที่ 2 

 
 

กรกฎำคม 2566 
กันยำยน 2566 

 

5 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินฯ  
(สุ่มกำรลงพ้ืนที่นิเทศฯ) 

มิถุนำยน 2566  

6 สะท้อนผลกำรประเมินจำกครูผู้สอน กันยำยน 2566  
7 สรุปกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมำณ  จ ำนวน  21,800  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน - - - - 
2 ประชุมคณะท ำงำนฯ  จ ำนวน 20 คน 

(จ ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 35 บำท x 4 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (20 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำพำหนะ 13 คน 2 วัน (เมือง 3=600  
  ทับสะแก 1=400 บำงสะพำน 6=4800  
  บำงสะพำนน้อย 3=3000) 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 
- ค่ำวัสดุ 

  
 

2,800 
 

3,200 
 

8,800 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 

2,800 
 

3,200 
 

8,800 
 
 

2,000 
1,500 

3 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรฯ ผ่ำนระบบ 
ZOOM  คณะท ำงำน 10 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (10 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

  
 

700 
 

800 

  
 

700 
 

800 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินฯ  
ตำมแนวทำงฯ ที่ก ำหนด  

- - - - 

5 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินฯ  
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

  
2,000 

 
2,000 

6 สะท้อนผลกำรประเมินจำกครูผู้สอน - - - - 
7 สรุปกำรด ำเนินโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 20,300 1,500 21,800 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ได้รับ
กำรประเมินควำมรู้ควำม สำมำรถ ทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพ่ือน ำผลกำร
ประเมินไปใช้พัฒนำนักเรียน 

สอบถำม แบบสอบถำม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพ่ือน ำผลไปวำงแผนในพัฒนำนักเรียนต่อไปได้ 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโปรแกรม Scratch       
                             โดยใช้ Active Learning ส ำหรับครูมัธยมศึกษำตอนต้น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กำรวำงพ้ืนฐำน
ระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก และนำยจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์    
    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มกรำคม 2566 – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในโลกยุคปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็วและหลำกหลำยสำขำ                
อันเนื่องมำจำกวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีโดยมีกำรสร้ำง ออกแบบ และพัฒนำให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในทุกด้ำนที่มนุษย์ต้องกำรได้ต รงตำมเป้ำหมำย                
และบรรลุจนเกิดผลส ำเร็จที่เรียกว่ำ “นวัตกรรม” ซึ่งควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อมูลข่ำวสำร ท ำให้เยำวชนต้องฝึกที่จะเรียนรู้จำกสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยตนเอง  
 แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้มีเป้ำหมำยพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพ            
ของคนในชำติให้มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้สังคมแห่งกำร
เรียนรู้ที่คนไทยสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้สอดคล้องต่อควำม
เปลี่ยนแปลง และควำมต้องกำรของระบบเศรษฐกิจเพ่ือกำรพัฒนำประเทศชำติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดย
ในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่มีนโยบำยสอดคล้องกับบริบทของสังคม       
ในปัจจุบัน คือ มีควำมมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 คือ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำศักยภำพมนุษย์ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ
วำงแผนหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง  ในทุกสถำนกำรณ์และทุกโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงมือท ำกิจกรรม  
ที่สอดคล้องกับเนื้อหำและรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนน ำมำใช้  เพ่ือพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้แก่ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบกำรศึกษำของไทยควรร่วมกันคิดว่ำจะท ำอย่ำงไรเพ่ือให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพ มีศักยภำพ และ
มีประสิทธิภำพสูงในตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรคิด กำรเขียน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวหลักสูตร แนะน ำแนวทำง 
เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือที่จะเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณค่ำและสมบูรณ์แบบ คือ สำมำรถเรียนรู้โดยพ่ึงตนเองได้ด้วยกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียน
ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต 
 ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวง 
ศึกษำธิกำร กล่ำวถึงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยมีควำมเห็นว่ำเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนในทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เรียนจ ำเป็นต้อง
มีควำมรู้ในสำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer and Technology literacy) ดังนั้นส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตลอดจนนักเรียนให้มีทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยี  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก      
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อยู่ในช่วงของกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร  จึงจ ำเป็นต้องให้ครูวิชำวิทยำศำสตร์หรือสำระเทคโนโลยี  มำช่วยสอน
วิทยำกำรค ำนวณ โดยเฉพำะในสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีจ ำนวนครูน้อย นอกจำกนั้นครูหนึ่งคนอำจจ ำเป็นต้อง
รับผิดชอบหลำยวิชำ ท ำให้ครูอำจขำดควำมพร้อมทั้งในด้ำนเนื้อหำรำยวิชำและกระบวนกำรสอนที่เหมำะสม 
ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกระบวนกำรสอนหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ถ้ำครูสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณขำดควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็จะส่งผลเสียมำกกว่ำผลดีต่อผู้เรียน รวมทั้งครูหลำยท่ำนที่ขำดประสบกำรณ์
เหล่ำนี้ด้วยเช่นกัน ท ำให้กระบวนกำรเรียนกำรสอนขำดควำมต่อเนื่องและควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดให้
นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจลดลง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรม         
เชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรม Scratch เพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับครูมัธยมศึกษำตอนต้นให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูผู้สอนมัธยมศึกษำตอนต้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรใช้โปรแกรม Scratch ที่ถูกต้อง 
 2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนสำมำรถเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Scratch ได้ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดอบรมปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของสถำนศึกษำ        
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 35 คน เวลำ 1 วัน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  -ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม
ด้วยโปรแกรม Scratch และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน มกรำคม 2566 นำงพัทธ์จรรย์ธร   
2  ประชุมคณะวิทยำกร คณะท ำงำน เพื่อก ำหนด

กรอบแนวทำงในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กุมภำพันธ์ 2566 ทองเล็ก 

และคณะ 
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรม Scratch พฤษภำคม 2566  

4 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล กรกฎำคม 2566  
5 คัดเลือกผลงำน วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best-Practice) 
สิงหำคม 2566  

6 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  22,499  บำท 
    

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน - - - - 
2 ประชุมคณะวิทยำกร คณะท ำงำนฯ 

 ผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom) 
- ค่ำวัสดุ 

   
 

1,000 

 
 

1,000 
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม Scratch 

ผู้เข้ำอบรม 35 คน คณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน 21 คน รวม 56 คน เวลำ 1 วัน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (56 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (56 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
  (1 คน x 6 ชม. x 1,200 บำท) 
- ค่ำเช่ำที่พักวิทยำกร 1 คืน 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงวิทยำกร จำก กทม. 
  (328 กม. x 4 บำท x 2 เที่ยว) 
- ค่ำพำหนะวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 5 คน 
  (เมือง 1 = 100 บำงสะพำน 2 = 800 
  บำงสะพำนน้อย 2 = 1000) 
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4 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล - - - - 
5 คัดเลือกผลงำน วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) มีคณะกรรมกำร 5 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (5 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

  
 

175 
 

  
 

175 

6 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น 7,200 14,299 1,000 22,499 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นของสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม 
Scratch และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียน
โปรแกรมด้วยโปรแกรม Scratch และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7.2  ครูผู้สอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
โปรแกรม Scratch ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการ  นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูรได้พระทำนโครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร. ตำมแนวพระรำชด ำริ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร            
ทุกหมู่เหล่ำปรองดองสำมัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม          
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีควำมรักควำมผูกพันใน 4 สถำบันหลักของชำติ คือ สถำบันชำติ สถำบันศำสนำ 
สถำบันพระมหำกษัตริย์และประชำชน โดยมีกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และประชำชน
ทุกหมู่เหล่ำให้มีส่วนร่วมท ำงำนแก้ไขปัญหำเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” 
ตำมพระมหำกรุณำธิคุณท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงได้พระรำชทำนโครงกำรไว้ 
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ให้นักเรียน              
มีจิตอำสำในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมให้แก่สังคม หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก ำหนดจิตสำธำรณะให้เป็น ๑ ใน ๘ ที่ต้องพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค์รวมทั้งในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งสร้ำงสังคม
ให้อยู่เย็นเป็นสุข และมุ่งที่จะพัฒนำคนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่ งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มี พ้ืนฐำนจิตใจที่ดีงำมมีจิตอำสำ                
พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และ ควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตอันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ
แบบยั่งยืนกำรขำดจิตอำสำในสังคม ไทยมีอยู่มำกมำยซึ่งเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินจ ำนวน
มำกต่อส่วนรวมและสร้ำงควำมเดือดร้อน ให้กับชุมชนและสังคม ปัญหำกำรขำดจิตอำสำนับเป็นเรื่องใหญ่                  
ที่สังคมไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหำ ดังจะ เห็นได้จำกข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวันที่ได้มีกำรน ำเสนอ
ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำสังคมไทยในปัจจุบันมีควำมส ำนึก             
ต่อส่วนรวมลดน้อยลงทุกขณะ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่มองเห็นทั่ว ๆ ไปจะพบป้ำยจ ำนวนมำกที่เขียนไว้เพ่ือเตือนสติ               
คนในสังคม เช่น โปรดเห็นใจสตรีและคนชรำ หรือค ำว่ำปิดไฟก่อนออกจำกห้องแสดงถึงควำมไม่มีจิตอำสำ            
ของคนบำงกลุ่มในสังคม 
 กำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนจิตสำธำรณะ (Public Mind) คือกำรปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีควำมรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม เป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมจำกภำยใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่ วมแรงร่วมใจ                
และ ร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหำที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม 
เพ่ือ พัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ              



๑๓๗ 
 

 
 

ในสิ่งที่ เป็นสำธำรณะ ในสิทธิและหน้ำที่ ที่จะดูแลและบ ำรุงรักษำร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยำก               
หรือผู้ที่ร้องขอ ควำมช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมำยหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่ง             
ของกิจกรรมจิตสำธำรณะก็คือ เป็นกิจกรรมตำมควำมสมัครใจ นักเรียนจะต้องลงมือกระท ำด้วยควำมรับผิดชอบ               
ของตนเอง โดยค ำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจำกกระท ำนั้นดังกล่ำว จึงท ำให้นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถ พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ          
ในเรื่องนี้ จึงได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ เพ่ือพัฒนำ
สถำนศึกษำ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียน            
ให้มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง มีศีลธรรม 
รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้ อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน มีวินัยและควำมรับผิดชอบ เคำรพกฎหมำยบ้ำนเมือง                
มีกริยำ วำจำ สุภำพเรียบร้อย ไม่ดื่มสุรำหรือใช้สำรเสพติดอ่ืนใดใน ขณะปฏิบัติงำน มีจิตใจเข้มแข็ง                     
และมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่วนรวม รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพ
ผู้ใหญ่ และสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำโดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง            
ในศตวรรษที่ 21 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ 
 2.2   เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ                 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไปพัฒนำนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ                     
จ ำนวน 1 ครั้ง เวลำ 2 วัน ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 10 คน 
  2)  สถำนศึกษำในสังกัดน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำของส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน จ ำนวน 117 แห่ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำที่มีคุณภำพ 
  2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน              
ด้ำนจิตอำสำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไปใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน                    
มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์คุณภำพระดับดีข้ึนไป 
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร เมษำยน 2566 นำงพัทธ์จรรย์ธร  
2 ด ำเนินกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ  

คุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ จ ำนวน 2 วัน 
เมษำยน 2566 ทองเล็ก  

และคณะ 
3 วิพำกษ์นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน

ด้ำนจิตอำสำ 
เมษำยน 2566  

4 น ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน 
ด้ำนจิตอำสำไปใช้กับสถำนศึกษำในสังกัด 

มิถุนำยน 2566  

5 ติดตำม และประเมินผลกำรน ำนวัตกรรมกำร
พัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำไปใช้ 
กับสถำนศึกษำ 

สิงหำคม 2566  

6 สรุป/รำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำ และน ำเสนอ
ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในกิจกรรม PCK1 
Innovation Open House 

กันยำยน 2566  

7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
 
  



๑๓๙ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  7,500  บำท 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร - - - - 
2 ด ำเนินกำรสร้ำงนวัตกรรมฯ เวลำ 2 วัน  

คณะกรรมกำร จ ำนวน 10 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (10 คน × 35 บำท × 4 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (10 คน × 80 บำท × 2 มื้อ) 

 
 
 
 

 
 

1,400 
 

1,600 
 

  
 

1,400 
 

1,600 
 

3 วิพำกษ์นวัตกรรม เวลำ 1 วัน  
ผู้เข้ำร่วมวิพำกษ์ จ ำนวน 30 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (30 คน × 35 บำท × 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (30 คน × 80 บำท × 1 มื้อ) 

  
 

2,100 
 

2,400 

  
 

2,100 
 

2,400 

4 น ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน
ด้ำนจิตอำสำไปใช้กับสถำนศึกษำในสังกัด 

- - - - 

5 ติดตำม และประเมินผลกำรน ำนวัตกรรมกำร
พัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำไปใช้
กับสถำนศึกษำ 

บูรณำกำร งบโครงกำรนิเทศฯ 

6 น ำเสนอผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในกิจกรรม 
PCK1 Innovation Open House 

- - - - 

7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 7,500 - 7,500 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
  



๑๔๐ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำที่มีคุณภำพ 

ประเมินนวัตกรรม แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดน ำ
นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียน 
ด้ำนจิตอำสำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไปใช้ในกำร
พัฒนำนักเรียนประเมินผ่ำนเกณฑ์ระดับคุณภำพ
ระดับดีข้ึนไป 

กำรสอบถำม แบบสอบถำม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถำนศึกษำสำมำรถน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ต่อนักเรียน 
 7.2  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมมำกข้ึน 
 7.3  ครูสำมำรถน ำนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะนักเรียนด้ำนจิตอำสำไปใช้พัฒนำนักเรียนได้ 

  



๑๔๑ 
 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ  
(โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที ่๑๐ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 – กันยำยน 2566  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูรทรงพระรำชทำนพระบรมรำโชวำท        
ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือสำนต่อพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่  9 ว่ำ กำรศึกษำต้อง    
มุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง -           
มีคุณธรรม 3. มีงำนท ำ-มีอำชีพ 4. เป็นพลเมืองด ี 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงจัดท ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น   
เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม 5 ประกำร ได้แก่    
1) พอเพียง 2) กตัญญู 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ควำมรับผิดชอบ และ 5) อุดมกำรณ์คุณธรรมเพ่ือเป็นกำรสืบสำน
ศำสตร์พระรำชำ และสนองพระรำชกระแสรับสั่งของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ   
และพระบรมรำโชวำทด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
 ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดท ำโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ  (โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
และเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    2.2 เพ่ือคัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม”  
    2.3 เพ่ือคัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้น ำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีไปใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1) โรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 2 ดำว จ ำนวน 23 โรง 
 2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก “คุรุชน คนคุณธรรม” อย่ำงน้อย 5 ผลงำน 

3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก “นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี” อย่ำงน้อย   
5 ผลงำน 
  



๑๔๒ 
 

 
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 2 ดำว มีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ 75 คะแนน 

2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก “คุรุชน คนคุณธรรม” ผ่ำนกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50  

3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก “นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี” ผ่ำนกำร
ประเมินไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50  

 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2565 นำงสุประวีณ์  
2 กำรก ำกับติดตำม และตรวจสอบคุณภำพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว  
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบโรงเรียนตำมเกณฑ
กำรตรวจสอบ ระดับ 2 ดำว 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบโรงเรียนที่สมัครเขำรับกำร
ตรวจสอบ 
- คณะกรรมกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ และประกำศผล
กำรตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว 
- มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว 
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ 

ธันวำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

    เอกมณีโรจน์ 
และคณะ 

3 กำรคัดเลือก “คุรุชน คนคุณธรรม” และ “นวัตกรรม
สร้ำงสรรค์คนดี” 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครู เพ่ือรับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ   
“คุรุชน คนคุณธรรม” และ “นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คน
ดี” 
- คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู 
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีก ำหนด 
- ประกำศผลกำรคัดเลือก 
- มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
- รำยงำนผลกำรคัดเลือกฯ 

มิถุนำยน – กันยำยน 
2566 

 

4 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  



๑๔๓ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน 16,500  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 กำรก ำกับติดตำม และตรวจสอบคุณภำพ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว  
จ ำนวน 23 โรง 
1) ค่ำถ่ำยเอกสำร 
2) ค่ำชดเชย/น้ ำมันเชื้อเพลิง 
- อ ำเภอเมืองฯ จ ำนวน 7 โรง 
- อ ำเภอทับสะแก จ ำนวน 7 โรง 
- อ ำเภอบำงสะพำน จ ำนวน 5 โรง 
- อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 4 โรง 

 
 
 

 
 
 

500 
 

1,750 
1,750 
3,000 
2,400 

  
 
 

500 
 

1,750 
1,750 
3,000 
2,400 

3 กำรคัดเลือก “คุรุชน คนคุณธรรม”  และ 
“นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี”  จ ำนวน 2 วัน 
1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม       
    (12 คน x 35 บำท x 4 มื้อ)  
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน  
    (12 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 
3) ค่ำวัสดุ 
4) ค่ำถ่ำยเอกสำร 

  
 

1,680 
 

1,920 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 

1,680 
 

1,920 
 

3,000 
500 

4 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 13,500 3,000 16,500 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๔๔ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรด ำเนินงำนและยกระดับคุณภำพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว มีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ  
75 คะแนน 

กำรประเมิน 
 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 50 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ส่งผลงำน
เข้ำรับกำรคัดเลือก  “คุรุชน คนคุณธรรม” ผ่ำนกำร
ประเมิน 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 50 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ที่ส่งผลงำน
เข้ำรับกำรคัดเลือก “นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี”  ผ่ำนกำร
ประเมิน 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จนได้รับกำรยอมรับจำก
นักเรียนครู ผู้บริหำร ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำงๆ 
    7.2 ผู้บริหำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีนวัตกรรมกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครู และ
นักเรียน 
    7.3 ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำยจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน 2565 – กันยำยน  2566     
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ มำตรำ ๔ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรประเมินผลและกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  ซึ่งเป็น
กำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง ) ได้มีนโยบำย
ขับเคลื่อนกำรน ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O- NET) ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับชำติตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยสถำนศึกษำต้องจัด
ให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำรับกำรทดสอบระดับชำติ เพ่ือให้กระทรวงศึกษำธิกำรสำมำรถใช้ผลกำรประเมินในกำร
ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของประเทศต่อไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำผลกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 1) คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 2) คะแนน
เฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่  ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  และ 3) คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 
ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรำยกลุ่มสำระ   
กำรเรียนรู้ ดังนี้  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยค่ำเฉลี่ย 56.73  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ค่ำเฉลี่ย 41.57 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 40.11 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 37.78 และมีค่ำเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  44.05  เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  มีค่ำเฉลี่ยรำยกลุ่ม สำระ
กำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยรวม สูงกว่ำระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
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 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มสำระ   
กำรเรียนรู้ภำษำไทย เท่ำกับ 52.79  กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  เท่ำกับ 27.75 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เท่ำกับ 22.60  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เท่ำกับ 30.89  และค่ำเฉลี่ยรวม
ทุกสำระกำรเรียนรู้ เท่ำกับ 33.51 เมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. พบว่ำ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย  มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. และกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 
ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 จำกข้อมูลดังกล่ำวพบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับจังหวัด ระดับ
สังกัดและระดับประเทศ ในกำรทดสอบทุกประเภท  ดังนั้นจึงต้องมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของครูผู้สอน  คุณภำพกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ดังนั้นเพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรส่งเสริม  สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
และด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติในทุกระดับ และ    
มีผลคะแนนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำทุกระดับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งผลกำรประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญ
ที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  และเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวมเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2565  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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3. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  1) อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผ่ำนระบบ Zoom Meeting จ ำนวน 2 วัน 
         1.1) ครูผู้สอนรำยวิชำภำษำไทยและรำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3       
ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 234 คน  
         1.2) ครูผู้สอนรำยวิชำภำษำไทย รำยวิชำคณิตศำสตร์ รำยวิชำภำษำอังกฤษ และรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 468 คน 
         1.3) ครูผู้สอนครูผู้สอนรำยวิชำภำษำไทย รำยวิชำคณิตศำสตร์ รำยวิชำภำษำอังกฤษ และ
รำยวิชำวิทยำศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 140 คน 
  2) นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ ำนวนร้อยละ 80 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  1) ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2565  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3  และ
อยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก 
  2) กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2565  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยแต่ละรำยวิชำเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ  3 และค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สูงขึ้นร้อยละ 3 
 
4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/วิเครำะห์รำยงำนผลกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564  
พฤศจิกำยน 2565 นำยจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์ 

และคณะ 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ Zoom 

Meeting เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1) กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565  
2) กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2565  

ธันวำคม 2565  

3 นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนฯ 

มกรำคม – มีนำคม 
2566 

 

4 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

กันยำยน  2566  

 



๑๔๘ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  5,000  บำท 
  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผน/วิเครำะห์รำยงำนผลกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564  
- - - - 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ Zoom 
Meeting เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1) กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565 
คณะท ำงำน 12 คน เวลำ 1 วัน 
    - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (12 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
    - ค่ำอำหำรกลำงวัน  
      (12 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

840 
 

960 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๘๔๐ 
 

๙๖๐ 
 

 2)  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2565 
คณะท ำงำน 12 คน เวลำ 1 วัน  
    - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
      (12 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
    - ค่ำอำหำรกลำงวัน 
      (12 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 

840 
 

960 

  
 
 

๘๔๐ 
 

๙๖๐ 

3 นิเทศ ติดตำม ผลกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ของครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

บูรณำกำรกับโครงกำร นิเทศ ติดตำมฯ 
ปีงบประมำณ 2566 

4 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
    - ค่ำวัสดุ 

   
1,400 

 
๑,๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - 3,600 1,400 5,000 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
  



๑๔๙ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2565  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 และอยู่ในระดับ
คุณภำพดีมำก 

วิเครำะห์ผล 
กำรประเมิน 

แบบวิเครำะห์ 
ผลกำรประเมิน 

2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2565  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยแต่ละรำยวิชำเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 
และค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 

วิเครำะห์ผล 
กำรประเมิน 

แบบวิเครำะห์ 
ผลกำรประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2565  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 3  
และอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 
 7.2  นักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยแต่ละรำยวิชำเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ  3 และค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงขึ้น  
ร้อยละ 3 
 7.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ดีน ำไปสู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำได้ 

  



๑๕๐ 
 

 
 

โครงการ    พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวนรำรัตน์  รักสม และนำยชนินทร์  ทับเปลี่ยน  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมควำมในมำตรำ 19 (4) มำตรำ 39 ก. (1) (2) (3) และ (4) มำตรำ 54 มำตรำ 55 และมำตรำ 72 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้มีมติ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู, ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ, ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 และ ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  โดยให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA)  เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ   เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทุกปีงบประมำณ และก ำหนดน ำผลประเมินกำรพัฒนำงำนตำม
ข้อตกลงไปใช้ ในกำรบริหำรงำนบุคคล 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำร
ประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 2) ใช้เป็นผลกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ เพื่อด ำรงไว้ซึ่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้ง ตำมนัยมำตรำ 55 และ 3) ใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำน  ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ต ำแหน่งครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์  ส ำหรับ
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ส่วนรำชกำรต้นสังกัดอำจใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล   กำรปฏิบัติงำนเพ่ือพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
ปฏิบัติงำนได้ตำมระดับที่คำดหวัง สำมำรถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหำ ริเริ่มพัฒนำ คิดค้นและปรับเปลี่ยน หรือ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ
กำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน Performance Agreement : PA       
ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้งให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมต ำแหน่ง มีควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ จึงก ำหนดด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น 

 
 
 
 
 

  



๑๕๑ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมทั้ง
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA)   
    2.2 เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สำมำรถพัฒนำงำนบรรลุผลตำมข้อตกลงกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
           1) จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 1,๒๗๐ คน 
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อตกลงกำรพัฒนำงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 87 
ฉบับ   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
           1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมำตรฐำนวิทยฐำนะได ้
           ๒) ร้อยละ 90 ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนผ่ำนเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตุลำคม ๒๕๖๕ นำงสำวนรำรัตน์ 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ (on-site) ให้กับผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำทุกแห่งและตัวแทนครู จ ำนวน 1 คน  รวม 
234 คน และถ่ำยทอดผ่ำนระบบ ZOOM ไปยัง
สถำนศึกษำทุกแห่ง  เพ่ือให้ครูทุกคนร่วมรับฟัง 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ รักสม 
และคณะ 

3 คณะกรรมกำร PA Support Team ลงพื้นที่ติดตำม  
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรเขียนข้อตกลงใน
กำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ธันวำคม 2565 

4 คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
 - ประเมินรอบที่ 1 
 - ประเมินรอบที่ 2 

 
 
 
 

มีนำคม 2566 
กันยำยน 2566 

 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร   กันยำยน 2566 
 



๑๕๒ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมำณ  จ ำนวน  109,335  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนฯ - - - - 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ (on-site)      

 - ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม  (25 คน x 35 บำท)  875  875 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม  (259 คน x 150 บำท) 
 38,850  38,850 

 - ค่ำวิทยำกร (4 คน x 5 ชม. x 600 บำท) 12,000   12,000 
 - ค่ำท่ีพัก (4 ห้อง x 1,200 บำท)  4,800  4,800 
 - ค่ำพำหนะ  (295 กม. x 2 เที่ยว x 4 บำท)  2,360  2,360 
 - ค่ำวัสดุ   ๒,๔๕๐ ๒,๔๕๐ 
3 คณะกรรมกำร PA Support Team ลงพื้นที่

ติดตำม  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำร
เขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งครู 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  (10 คน x 150 บำท)  

 1,500  1,500 

 - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง   3,000 3,000 
4 คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำร 

พัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกกำรปฏิบัติงำนจริง 

    

 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (13 คน x 150 บำท)  

 1,950  1,950 

 - ค่ำเบี้ยเลี้ยง (5 คน x ๑๒0 บำท x ๖0 วัน)  36,000  36,000 
 - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- ค่ำถ่ำยเอกสำร 
  3,000 

๒,๕๕๐ 
3,000 
๒,๕๕๐ 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น 12,000 ๘๖,335 ๑๑,๐๐๐ 1๐๙,๓๓๕ 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๕๓ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมพึงพอใจในกำรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ระดับมำกข้ึนไป 

สอบถำม แบบสอบถำม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดท ำข้อตกลง    
ในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA)  
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมำตรฐำนวิทยฐำนะได ้

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 90 ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมิน
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนผ่ำนเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู  และผู้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA)  ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะได้อย่ำงถูกต้อง 
    7.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำมำรถพัฒนำงำนบรรลุผลตำมข้อตกลงกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  



๑๕๔ 
 

 
 

โครงการ       ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ประเด็น ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ       ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวนรำรัตน์  รักสม  และนำงภูวลักณ์ วรำวุธวิวัฒน์   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2565  -  กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  เป็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำร
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไป
ข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคต จะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่
ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  
๒๑  มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ ภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต กำรพัฒนำทุกด้ำนดังกล่ำวมีจุดเริ่มต้นจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรส่งเสริมศักยภำพ
ของสถำนศึกษำ นักเรียนในทุกมิติ ทั้งด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำ กำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
กำรพัฒนำคุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม  จึงได้ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำน 
นวัตกรรม วิธีปฏิบัติกำรที่ดีเพ่ือส่งเสริมศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
    ๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำน นวัตกรรม วิธีปฏิบัตกิำรที่ดีของสถำนศึกษำและผลงำนเชิงประจักษ์ของ
นักเรียน 
3. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ำย
วิชำกำร ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง 
       ๒) มีเครือข่ำยวิชำกำรอ ำเภอละ ๑ แห่ง น ำเสนอผลงำน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติกำรที่ดีของสถำนศึกษำ
และผลงำนเชิงประจักษ์ของนักเรียน 
       ๓) สถำนศึกษำ จ ำนวน 11๗ แห่ง มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร 



๑๕๕ 
 

 
 

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑) ร้อยละ ๘๐ ของสถำนศึกษำ เป็นเครือข่ำยวิชำกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในทุกมิติของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
      ๒) ร้อยละ ๘๐ ของสถำนศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ผลงำน นวัตกรรม วิธีปฏบิัติกำรที่ดี 
และเกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำยวิชำกำร  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตุลำคม – ธันวำคม 

2565 
นำงสำวนรำรัตน์  

  รักสม  
2 จัดประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
มกรำคม 2566 และคณะ 

3 จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดรูปแบบกิจกรรม
กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

มกรำคม 2566  

4 ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
ครั้งที่ 1 :  
    - ประชุมคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมฯ    
    - ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 

 
 
 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
มีนำคม  2566 

 

 ครั้งที่ ๒ :  
    - ประชุมคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมฯ    
    - ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 

 
สิงหำคม 2566 
กันยำยน  2566 

 

5 ติดตำม ประเมินผลกำรขับเคลื่อนฯ เมษำยน – กันยำยน 
2566 

 

6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 25๖๖  
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  50,000  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร - - - - 
2 จัดประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์แนวทำงกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (20 คน x 150 บำท) 

  
 

3,000 

  
 

3,000 

 



๑๕๖ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
3 จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดรูปแบบ

กิจกรรมกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (23 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

  
 

1,050 

  
 

1,050 

4 กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ ครั้งท่ี 1  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะกรรมกำร 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ 
 (๓๕ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ  (๓๐ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะท ำงำนเพ่ือ
จัดเตรียมสถำนที่ (๒๐ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 

  
1,225 

 
 

1,050 
 

700 

  
1,225 

 
 

1,050 
 

700 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ ครั้งที่ 1 
 (๕0 คน x 150 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

 7,๕๐๐ 
 
 

 
 
 

๔,๕00 

7,๕๐๐ 
 
 

๔,๕00 
5 ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ ครั้งที่ ๒  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะกรรมกำร 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ 
 (๓๕ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ  (๓๐ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คณะท ำงำนเพ่ือ
จัดเตรียมสถำนที่ (๒๐ คน x 35 บำท x ๑ มื้อ) 

  
1,225 

 
 

1,050 
 

700 

  
1,225 

 
 

1,050 
 

700 

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำฯ ครั้งที่ 2 
 (๕0 คน x 150 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

 7,๕๐๐ 
 
 

 
 
 

๔,๕00 

7,๕๐๐ 
 
 

๔,๕00 
6 ค่ำเช่ำรถขนผลงำน/นวัตกรรม ส ำหรับจัด

นิทรรศกำร (4 แห่ง x 2,000 บำท x 2 ครั้ง) 
 16,000  16,000 

7 ติดตำม ประเมินผลกำรขับเคลื่อนฯ - - - - 
8 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 4๑,๐๐0 ๙,000 ๕๐,๐๐0 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๕๗ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของสถำนศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ ผลงำน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติกำรที่ดี และเกิดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำยวิชำกำร 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบรำยกำร 

2. ร้อยละ ๘๐ ของสถำนศึกษำ เป็นเครือข่ำยวิชำกำร 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในทุกมิติของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
เครือข่ำยทำงวิชำกำร ระดับมำกข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สถำนศึกษำแกนน ำด้ำนวิชำกำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์   
เขต 1 ได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำของครู นักเรียน เป็นที่ประจักษ์  ในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
    ๗.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงำนเชิงประจักษ์ของสถำนศึกษำ 
นักเรียน ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อ ๆ ไป 
    ๗.3 สถำนศึกษำ นักเรียน เกิดควำมภำคภูมิใจ เกิดกำรขวัญก ำลังใจ  ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
    ๗.4 สถำนศึกษำท่ีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ นักเรียน  
ในมิติท่ีสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
  



๑๕๘ 
 

 
 

โครงการ            ศึกษำดูงำนเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                            เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน                             
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๑๒  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ ๓  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวนรำรัตน์  รักสม และ นำงสำวณภัทร  แก้วเสน    
   กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลำคม 2565  – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำร  
จัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนบริหำรทั่วไป รวมทั้งภำรกิจด้ำนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนระเบียบหรือหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ เพ่ือ
ใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุด สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (2561 – 2580)  
         เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้ตระหนักถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
และภำรกิจในกำรให้บริกำร รวมถึงควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำโครงกำร
พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนขึ้น โดยน ำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดไปศึกษำดูงำนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่ำงวันที่  7 - 9 
พฤศจิกำยน 2565  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัด
นครพนม  
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง  
     2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจท ำงำนเป็นทีม มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ       
ไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผลดีต่อองค์กร 
 
3. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ    
            - ข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำดูงำน จ ำนวน 16 คน 
เวลำ 3 วัน 

  



๑๕๙ 
 

 
 

     3.2. เชิงคุณภาพ 
     1) ร้อยละ 9๐ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำ อยู่ในระดับมำกขึ้นไป 
             2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้อง ตุลำคม  ๒๕๖5  นำงสำวนรำรัตน์  รักสม 
และคณะ 
 
 

2 ศึกษำดูงำน  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 อ ำเภอศรีสงครำม 
จังหวัดนครพนม 

พฤศจิกำยน  ๒๕๖5 

3 ติดตำม ประเมินผล ธันวำคม ๒๕๖5 – 
กันยำยน 2566 

4 สรุปและรำยงำนผลงำนด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน  ๒๕๖6 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  87,360  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนฯ - - - - 
2 ด ำเนินกำรศึกษำดูงำนฯ จ ำนวน 16 คน 

เวลำ 3 วัน 
- ค่ำท่ีพัก (16 คน x 600 บำท x 2 วัน) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
(16 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น  
(16 คน x 600 บำท × 3 วัน) 
- ค่ำเช่ำรถตู้ จ ำนวน 2 คัน  

  
 
 

1๙,200 
3,360 

28,800 
36,000 

  
 
 

1๙,200 
3,360 

28,800 
36,000 

3 ติดตำม ประเมินผล - - - - 
4 สรุปและรำยงำนผลงำนด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - ๘๗,๓๖0 - 8๗,๓60 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร         
   



๑๖๐ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 9๐ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรพัฒนำ อยู่ในระดับมำกขึ้นไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถน ำควำมรู้  
ประสบกำรณ์จำกศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้  
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สังเกต แบบสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

     7.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและท ำงำน  เป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลถึงควำมส ำเร็จขององค์กรเพิ่มมำกขึ้น  
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โครงการ   อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ ๓  ด้ำนคุณภำพ     
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวนรำรัตน์  รักสม และนำงภูวลักณ์  วรำวุธววิัฒน์   
   กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกำยน 2565 – กันยำยน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตำมมำตรำ 56 บัญญัติให้มีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำม มำตรำ ๔๕ 
วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๕๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งนั้น แต่ถ้ำผู้ใดได้รับกำรบรรจุ และแต่งตั้ง
ในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นเวลำสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ครูถ้ำในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม แล้วแต่กรณี  หนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่  25  ตุลำคม  2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด ต้องจัด
ให้มีกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 เพ่ือให้กำรอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงจัดท ำโครงกำร
อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อใหท้รำบถึงแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ แนวทำงกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนในหน้ำที่ รักษำไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรี เกียรติคุณของ “ครู” 
    2.2 เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ  วินัยของข้ำรำชกำรและเพ่ือให้รับทรำบถึง
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ตลอดจนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 
    2.3 เพื่อปลูกฝังและสร้ำงสรรค์ควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงบุคคลและองค์กร   
 



๑๖๒ 
 

 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
       - จัดอบรมให้ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 
จ ำนวน  ๑๓๐  คน  ระยะเวลำในกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติตน
และปฏิบัติงำน 
         2) ร้อยละ ๘0 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมพึงพอใจในกำรอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ในระดับ
มำกขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2565 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม            
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน สิงหำคม  2566 และคณะ 
3 ด ำเนินกำรอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สิงหำคม  2566  
4 ติดตำม ประเมินผล สิงหำคม  2566  
5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน  2566  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  23,700  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน - - - - 
3 ด ำเนินกำรอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน (124 คน x 80 บำท) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (124 คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (6 ชม. x 600 บำท)  
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 

3,600 

 
9,920 
๘,6๘0 

 

 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 

 
9,920 
๘,6๘0 

  
3,600 
๑,๕๐๐ 

4 ติดตำม ประเมินผล - - - - 
5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

  รวมทั้งสิ้น 3,600 1๘,๖๐0 1,๕๐0 ๒๓,๗๐0 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 

๒. ร้อยละ ๘0 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมพึงพอใจในกำร
อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ในระดับมำกข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรอบรมทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  มีวินัยในตนเอง มีควำมตระหนักต่อภำระหน้ำที่ 
ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการ   พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบมำตรฐำน CEFR 
   ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ ๓ ด้ำนคุณภำพ  
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวนรำรัตน์  รักสม และนำงสำวณภัทร  แก้วเสน    
                               กลุม่พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม ๒๕๖๕ – กันยำยน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกำรพัฒนำทักษะภำษำตำมหลักนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรในปัจจุบัน ที่ใช้เกณฑ์ในกำรวัดระดับตำมกรอบมำตรฐำน CEFR เพ่ือยกระดับคุณภำพของ
กำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพให้กับผู้เรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำเป็น
เครื่องมือในกำรช่วยพัฒนำครู และนักเรียนที่จ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จะช่วย   
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนำภำษำเป้ำหมำยของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบกับ
ภำษำอังกฤษนับได้ว่ำเป็นภำษำสำกลที่นำนำประเทศใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรถึงกันทั่วโลกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง               
ในโลกยุควิทยำกำรและสังคมแห่งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำ ท ำให้ข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่อย่ำงรวดเร็ว 
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ มีกำรเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ำยและส่ง
อิทธิพลถึงกัน ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษถึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเข้ำถึงข้อมูลทำง
เทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเทียบเท่ำระดับนำนำชำติ จึงเป็น
กำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำ และเป็นพันธกิจที่ส ำคัญของกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนในทุก
ระดับ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีคุณภำพทำงด้ำนทักษะ (Skill) คุณลักษณะ 
(Characteristic) และสมรรถนะ (Competency) ที่ส ำคัญต่อกำรเป็นประชำกรโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน 
CEFR ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรพัฒนำทักษะภำษำ และน ำผลกำรทดสอบมำใช้
ประกอบในกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ PA ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 



๑๖๕ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์ทำงภำษำอังกฤษ มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนได้  มีควำมเข้ำใจวิธีกำรใช้เทคโนโลยี 
และสื่อนวัตกรรม กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้เรียนรู้สิ่งใหม่อย่ำงเปิดกว้ำง ได้ลงมือปฏิบัติจริง  โดยมีเทคโนโลยีมำช่วย
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะทำงภำษำ มีทักษะในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ รวมถึงทักษะ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทั้ง ๔ ด้ำน คือ กำรฟัง พูดกำรอ่ำน และกำรเขียน ในระดับที่สำมำรถ
สื่อสำรได้ตำมกรอบมำตรฐำนของ CEFR 
     ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องมีควำมรู้
ควำมช ำนำญในวิชำชีพเพ่ิมข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ และมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จ ำนวน ๓๐๐ คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนได้ ทั้ง ๔ ด้ำน คือ กำรฟัง พูดกำรอ่ำน 
และกำรเขียน ในระดับท่ีสำมำรถสื่อสำรได้ตำมกรอบมำตรฐำนของ CEFR 
 2) ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป 

 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน   ตุลำคม 2565 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม      
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ประสำนงำน มกรำคม - กุมภำพันธ์ 

2566 
และคณะ 

3 จัดอบรมโครงกำรฯ ผ่ำนระบบZoom เมษำยน - สิงหำคม 
2566 

 

4 ติดตำม ประเมินผล กันยำยน  2566  
5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน  2566  

 



๑๖๖ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมำณ  จ ำนวน  8,700  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน   - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ประสำนงำน - - - - 
๓ จัดอบรมโครงกำรฯ ผ่ำนระบบZoom  

- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (๑๐ คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (1๐ คน x 35 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
  (๔ คน x 600 บำท x     3 ชั่วโมง ) 

  
๘๐0 

 
๗๐๐ 

 

 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 

 
๘๐0 

 
๗๐๐ 

 
๗,๒๐๐ 

4 ติดตำม ประเมินผล - - - - 
5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

  รวมทั้งสิ้น  1,๕๐0 ๗,๒๐๐ ๘,๗๐0 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทั้ง ๔ ด้ำน ตำมกรอบ
มำตรฐำนของ CEFR เพ่ิมข้ึน 

กำรทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ 
 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป 

กำรประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรมทุกคน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะในกำร
ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทั้ง ๔ ด้ำน ตำมกรอบมำตรฐำนของ CEFR เพ่ิมขึ้น 
  



๑๖๗ 
 

 
 

โครงการ  อบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย และกำรรักษำวินัย  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นำยณัฐวุฒิ วัฒนอุดม     กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกรำคม 2566 – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ    
ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560       
มีผลให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีอ ำนำจกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรงกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดเพ่ิมขึ้น และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำ มีหน้ำที่ในกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงตำมข้อร้องเรียนดังกล่ำว หำกพบว่ำมีมูลกระท ำควำมผิด จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป จำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวพบว่ำผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ
ด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง จึงจัดท ำโครงกำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และข้ำรำชกำรครู ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรรักษำวินัย เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย และสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปขยำยผลในสถำนศึกษำต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรรักษำวินัย 
    2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง       
และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภำพ 
    2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปขยำยผลในสถำนศึกษำได้ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรรักษำวินัยของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 117  คน  



๑๖๘ 
 

 
 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำในเนื้อหำและแนวทำงปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน มกรำคม 2566 นำยณัฐวุฒิ  

วัฒนอุดม 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร และประชุมเพ่ือเตรียมกำร
ด ำเนินงำน 

กุมภำพันธ์-เมษำยน 
2566 

3 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรกฎำคม 2566 
4 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สิงหำคม 2566 
5 ประเมินผล สรุปรำยงำน กันยำยน 2566 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  30,000  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประชุมฯ - - - - 
3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 รุ่น  

รวมเจ้ำหน้ำที่ 128 คน 
- ค่ำพำหนะวิทยำกร  
  (300 กม. x 4 บำท x 2 เที่ยว) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร 1 คน  
  (1,200 บำท x 1 คืน) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
  (1,200 บำท x 6 ชั่วโมง) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  
  (128 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (128 คน x 35 บำท x 2 มือ้) 

 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 

 
 

2,400 
 

1,200 
 
 
 

10,240 
 

8,960 

 
 

 
 

2,400 
 

1,200 
 

7,200 
 

10,240 
 

8,960 

4 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ - - - - 
5 ประเมินผล สรุปรำยงำน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,200 22,800 - 30,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๖๙ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรรักษำวินัยเพ่ิมข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง และ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปขยำยผลใน
สถำนศึกษำได้ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรรักษำวินัย  
    7.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง  
และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้อย่ำงเหมำะสม 
    7.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปขยำยผลในสถำนศึกษำได้ 
  



๑๗๐ 
 

 
 

โครงการ   อบรมควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
                               พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ           นำงพัชรี  อนรรฆเมธี  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกำยน 2565  - กันยำยน  2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัย       
ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภำพ ควำมสนใจ ควำมถนัดและกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำยซึ่งจ ำเป็นต้องพัฒนำ
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำทักษะฝีมือ 
ซึ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของคนให้มีทักษะควำมรู้ ทั กษะอำชีพ   
บนฐำนพหุปัญญำ มีสมรรถนะท่ีมีคุณภำพสูงรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กำรอบรมควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ       
พ.ศ. 2560  จึงเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของครูที่จะพัฒนำกำรเรียนรู้วิธีและกำรน ำทักษะที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ  พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร
ที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ และมีกำรสะท้อนควำมคิดทบทวนไตร่ตรองในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้    
  สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือพัฒนำ
ควำมพร้อมทำงด้ำนอำคำรสถำนที่และใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน เพ่ือให้บุคลำกร
ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมคล่องตัว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมนโยบำยของ
รัฐบำลและมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

จัดอบรมให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุของสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง และบุคลำกร 
ที่เก่ียวข้อง  รวม  130  คน  
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 

3 
4 
5 

วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนและ 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
ด ำเนินกำรจัดอบรม 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

พฤศจิกำยน  2565 
ธันวำคม  2565 

 
มกรำคม 2566 

กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2566 
กันยำยน ๒๕๖๖ 

 

นำงพัชรี อนรรฆเมธี 
 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  21,300  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
2 ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนและ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
- - - - 

3 ด ำเนินกำรจัดอบรม จ ำนวน 1 วัน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (130 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
-อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 (130 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
-ค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก   
 (๓ ชม. x 600 บำท) 

  
10,400 

 
9,100 

 
1,800 

  
10,400 

 
9,100 

 
1,800 

4 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 21,300 - 21,300 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อ    
จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงถูกต้อง 

ส ำรวจ 
 
 

แบบส ำรวจ 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

ส ำรวจ 
 

แบบส ำรวจ 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำรำยละเอียดที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
    7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
    7.3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปถ่ำยทอดให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง 
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โครงการ               แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565  
          ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 12  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงชวนฝัน  ภูเตศวร   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2565  – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว    
และมีควำมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์มำกยิ่งขึ้น  ส่งผลให้กำรด ำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีกำรพัฒนำ      
และปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ กำรจัดกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงเด็ก     
และเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและมีสุนทรียภำพ
ด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะและกำรแสดง รวมถึง กำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อม     
ให้เด็กและเยำวชนซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศในอนำคต โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
จัดกิจกรรมกำรศึกษำและเยำวชนให้เป็นผู้มีควำมพร้อมด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีสุข จึงสร้ำง
โอกำสให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภำพและสุนทรียภำพ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ   
          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำร แข่งขัน  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ     
กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    2.2 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซ่ึงศักยภำพ สุนทรียภำพ และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
    2.3 เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกข้ึนไป 
 2) นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ภำคกลำง
และภำคตะวันออกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของกิจกรรมกำรประกวด 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะประสบกำรณ์น ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
 2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
      

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตุลำคม 2565 นำงชวนฝัน ภูเตศวร 
2 แจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์กำรประกวดแข่งขัน 

ให้ศูนย์เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ 14 ศูนย์ 
ด ำเนินกำรประกวด/แข่งขัน ระดับศูนย์ พร้อม
รำยงำนผลทำงระบบ Amss++ 

พฤศจิกำยน 2565 
 

และคณะ 

3 ศูนย์เครือข่ำยฯ รำยงำนผลกำรแข่งขัน 
ทำงเว็บไซต์ Sillapa.net 

พฤศจิกำยน–ธันวำคม 
2565 

 

4 ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
4.1 คณะกรรมกำรจัดงำน 
4.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน 
4.3 คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมกำรแข่งขัน 

ธันวำคม 2565  

5 
 

ด ำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งสรุปผลกำรแข่งขัน  

16-18   
ธันวำคม 2565 

 

6 ติดตำม ประเมินผลกำรแข่งขันระดับชำติ  
ภำคกลำงและภำคตะวันออก 

มกรำคม 2566  

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
 

 
  



๑๗๕ 
 

 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
งบประมำณ  จ ำนวน  298,150  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร - - - - 
2 แจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์กำรประกวดแข่งขันฯ - - - - 
3 ศูนย์เครือข่ำยฯ รำยงำนผลกำรแข่งขันฯ - - - - 
4 ประชุมเตรียมควำมพร้อมฯ      
 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร

จัดกำรแข่งขัน (50 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 
 1,750  1,750 

 -ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน  
(25 คน x 150  บำท x 2 วนั) 

 7,500 
 

 7,500 

 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำรตัดสิน
กิจกรรมกำรแข่งขัน (600 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 

 21,000  21,000 
 

5 ด ำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 70 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ส ำหรับคณะท ำงำน  
(50 คน x 150 บำท x 3 วัน) 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน  
(600 คน x 150 บำท x 1 วัน) 

 
 
 
 

 
 

22,500 
 
 

90,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

22,500 
 
 

90,000 
 

 -ค่ำวัสดุ 
-ค่ำถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำจัดสถำนที่และตกแต่งเวที 
-ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/ค่ำชดเชยน้ ำมัน 
-ค่ำเช่ำเต็นท์/ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 

  
2,500 

20,000 
5,000 
4,000 

10,000 10,000 
2,500 

20,000 
5,000 
4,000 

 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับนักเรียน  
ที่เข้ำแข่งขัน (2,500 คน x 25 บำท)  

 62,500 
 

 62,500 

 -ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอก 
 (300 บำท x 10 คน) 

 3,000 
 

 3,000 
 

 
 
  



๑๗๖ 
 

 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
6 ติดตำม ประเมินผลกำรแข่งขันระดับชำติ  

ภำคกลำงและภำคตะวันออก 
    

 -ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
-ค่ำเบี้ยเลี้ยงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนฯ   
 (20 คน x 240 บำท x 3 วนั) 
-ค่ำท่ีพักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนฯ 
 (20 คน x 600 บำท x 2 วนั) 

 10,000 
14,400 

 
24,000 

 10,000 
14,400 

 
24,000 

7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
                       รวมทั้งสิ้น - 288,150 10,000 298,150 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกขึ้นไป 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

2. นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ภำคกลำงและภำค
ตะวันออกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของกิจกรรมกำรประกวด 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

 
  ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  กำร
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
      7.2 นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองให้สูงขึ้น 
      7.3 นักเรียนมีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรแข่งขันเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำง   
และภำคตะวันออก) 
  



๑๗๗ 
 

 
 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  



๑๗๘ 
 

 
 

โครงการ        ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงกันยมำส ชูจีน  ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ก ำหนดขึ้น   
ตำมประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยแนะน ำของสภำกำรศึกษำ 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 37 ที่ได้
พิจำรณำตำมปริมำณสถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกร วัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืน เว้นแต่กำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติในกำรก ำกับ ดูแล 
จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ
เอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันทำงสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย    
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบำงประกำรเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของ
รัฐบำล กฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจจำก
ส่วนกลำง ทั้งในด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (site-based management) ที่มุ่งกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำจำกศูนย์รวม
อ ำนำจไปยังหน่วยปฏิบัติ ด้วยวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงยั่งยืน”  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ “โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักธรรมำภิบำล” เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในงำนทั้ง 4 ด้ำน  ให้มีควำมถูกต้อง 
ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
    2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 



๑๗๙ 
 

 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
   2) ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ได้รับ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

นำงกันยมำส ชูจีน 
และคณะ 

2 ด ำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 

3 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน  
ภำยใต้โครงกำร 

ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 

4  ประเมินผล และสรุปรำยงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  210,305  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร  

จัดกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (site-based 
management) 

- - - - 

2 ด ำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  

- 210,305 - 210,305 

3 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน  
ภำยใต้โครงกำร 

- - - - 

4 ประเมินผล และสรุปรำยงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 210,305 - 210,305 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๘๐ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ศึกษำสูงขึ้น 
    7.2 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสูงขึ้น 
    7.3 ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้มีอย่ำงประสิทธิภำพ 
  



๑๘๑ 
 

 
 

โครงการ                 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำงหริณญำ  รุ่งแจ้ง  และ  นำงสำวเกรียวพัณณ์  เอี่ยมสุวรรณ   
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2565 – กันยำยน 25๖6   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ .2546  และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2560  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ  ติดตำม  
และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยมีบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรติดตำม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2560    

ดังนั้น  คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนแบบองค์รวมเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรประสำนงำน ประสำนควำมร่วมมือในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อน และกำรก ำหนดนโยบำย
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้ง 4 งำน  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนจึงเป็นเรื่องส ำคัญ 
และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำนี้ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรบริหำรของสถำนศึกษำในสังกัด 
 2.2 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
 
 
 
 
  



๑๘๒ 
 

 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุม คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
จ ำนวน ๓ ครั้งต่อปี  
  2) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 117 แห่ง ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำร
บริหำรโดยคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำและคณะอนุกรรมกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศกำรศึกษำ 
  3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป  
  2) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับคุณภำพดีข้ึนไป  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน ตุลำคม 2565 นำงหริณญำ  รุ่งแจ้ง 
2 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร  

-  รวบรวมข้อมูลด้ำนวิชำกำร  
-  วิเครำะห์ข้อมูล  
-  จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ 

ตุลำคม – ธันวำคม  
25๖5 

และคณะ 

3 ประชุม ก.ต.ป.น. ๓ ครั้ง มกรำคม – สิงหำคม 
25๖6 

 

4 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำร 
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
-  จัดท ำเครื่องมือติดตำมฯ 
-  ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำร 
   ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มิถุนำยน – 
กรกฎำคม ๒๕๖6 

 

5 รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ 

กันยำยน  ๒๕๖6  

 
 
 

 
 
 



๑๘๓ 
 

 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมำณ  จ ำนวน  53,700  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร   - - - - 
3 ประชุม ก.ต.ป.น. จ ำนวน ๓ ครั้ง  

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (10 คน x 80 บำท x 3 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (10 คน x 35 บำท x 6 มื้อ) 
- ค่ำพำหนะ กตปน. 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร / เข้ำเล่ม 

  
2,400 

 
2,100 

 
3,000 
2,500 

  
2,400 

 
2,100 

 
3,000 
2,500 

4 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  
กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร / เข้ำเล่ม เครื่องมือติดตำมฯ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 
  (5 คน x 120 บำท x 3 วนั x 14 ศูนย์) 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำชดเชยน้ ำมัน 

  
 

2,500 
25,200 

 
15,000 

  
 

2,500 
25,200 

 
15,000 

5 รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร / เข้ำเล่ม 

-  
 

1,000 

-  
 

1,000 
รวมทั้งสิ้น - 53,700 - 53,700 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
  



๑๘๔ 
 

 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์   เขต 1 มีผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำน      
เกณฑ์มำตรฐำนของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป 

นิเทศ ติดตำม แบบติดตำม 

2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีผลกำรบริหำรทั้ง ๔ งำน
และงำนตำมนโยบำยอยู่ในระดับคุณภำพดี 

ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน - แบบติดตำม 
- แบบสรุป 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือน ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 7.2. สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือน ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ และสถำนศึกษำในสังกัดมีคุณภำพตำมมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับ 

  



๑๘๕ 
 

 
 

โครงการ พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวมิตรสินีย์  สมบูรณ์   กลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม – กันยำยน 2566   
   
 

1. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัย       
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภำพ ควำมสนใจ ควำมถนัดและกำรตระหนักถึงพหุปัญญำ ของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะและ
คณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ ระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ ทักษะฝีมือ รวมทั้ง
กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับเป็นเจ้ำของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้ำวทันโลก  ซึ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ
ของคนให้มีทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพบนฐำนพหุปัญญำ มีสมรรถนะที่มีคุณภำพสูง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยมีกำรปฏิรูประบบกำรสอนที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี  ในกำรสร้ำง  
และจัดกำรควำมรู้ กำรเรียนกำรสอน มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม  
เพ่ือกำรศึกษำในทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือ
สื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภำพที่นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้น ำยุทธศำสตร์
มำก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรพัฒนำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ    
ในกำรที่จะพัฒนำตำมนโยบำยดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู เปิดโอกำสในกำรเรียนของผู้เรียนเท่ำเทียมกัน       
มีนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำยที่จะให้เลือกใช้ ปรับปรุง  และพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนให้ดียิ่งขึ้น มีทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำได ้
 2.2 เพ่ือให้ครเูขียนรำยงำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ 
 2.3 เพ่ือจัดท ำคลังสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำน ำมำเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมปฏิบัติกำรให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 1 รุ่น จ ำนวน 117 คน 
  2) นิเทศ ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
  3) ประเมิน คัดเลือกผลงำนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน  
  4) จัดท ำคลังสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำกำรสร้ำงและใช้สื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ       
  2) ร้อยละ 20 ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรม น ำเสนอสื่อ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสื่อ นวัตกรรมของ
ครูผู้สอน รวบรวมจัดท ำเป็นคลังสื่อ เผยแพร่สู่สำธำรณชน  
 
4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนจัดท ำหลักสูตรอบรม กำรพัฒนำสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ / 
แต่งตั้งคณะกรรมกำร  

กุมภำพันธ์ 2566 นำงสำวมิตรสินีย์  
สมบูรณ์  

และคณะ 
2 ประชุมวำงแผนกำรอบรม / ประชุมวิทยำกรและ

คณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตร  
มีนำคม 2566  

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

พฤษภำคม – มิถุนำยน 
2566 

 

4 นิเทศ ติดตำมประเมินผล ครูผู้สอนที่เข้ำรับ 
กำรอบรม 

มิถุนำยน – สิงหำคม 
2566 

 

5 ประเมิน คัดเลือกผลงำน มอบรำงวัลเกียรติบัตร 
จัดท ำคลังสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สิงหำคม 2566  

6 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  28,735  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนฯ / แต่งตั้งคณะกรรมกำร - - - - 

2 ประชุมวำงแผนฯ / ประชุมวิทยำกรและ
คณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตรวำงแผนกำรอบรม 
จ ำนวน 15 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 35 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำวัสดุ 

  
 
 

525 
 

 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 

525 
 

1,500 
3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
117 คน คณะท ำงำน 15 คน) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (132 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (132 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 (ชม.ละ 600 บำท x 6 ชม. x 1 วัน) 
- ค่ำพำหนะวิทยำกร จำก มรภ.เพชรบุรี 
 (170 กิโลเมตร x 4 บำท x 2 เที่ยว) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 

9,240 
 

10,560 
 
 
 

1,360 
 

1,200 

  
 
 

9,240 
 

10,560 
 

3,600 
 

1,360 
 

1,200 
4 นิเทศ ติดตำมประเมินผล ครูผู้สอนที่เข้ำอบรม - - - - 
5 ประเมินคัดเลือกผลงำนมอบรำงวัลเกียรติบัตร 

จัดท ำคลังสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรรมกำร 5 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (5 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (5 คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 

  
 
 

350 
 

400 

  
 
 

350 
 

400 

6 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,600 23,635 1,500 28,735 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำกำร
สร้ำงและใช้สื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ น ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละ 20 ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรม น ำเสนอสื่อ 
นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน 
รวบรวมจัดท ำเป็นคลังสื่อ เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ประเมินนวัตกรรม แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และน ำไปจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวบรวมจัดท ำเป็นคลังสื่อ เผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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โครงการ ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวพัทร์สิตำ  ภูมิพฤก   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน 2565 – กันยำยน 2566 
 

 
1. หลักการและเหตุผล     

กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้        
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำร
คุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุเป้ำประสงค์ของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพให้
สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี ดังนั้น เพ่ือพัฒนำให้สถำนศึกษำในสังกัดมีคุณภำพ มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง น ำผลกำรประเมินมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้ก ำหนดโครงกำร   
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ให้เข้มแข็ง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
  



๑๙๐ 
 

 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียน SAR อย่ำงไร ให้สะท้อนผล ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  จ ำนวน 117 คน เวลำ 2 วัน 
  2) สถำนศึกษำได้รับกำรประเมิน ติดตำมและตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ตำมกฎกระทรวง ปี 2561 จ ำนวน 117 แห่ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองที่สำมำรถสะท้องผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ  สำมำรถน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในให้แก่สถำนศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง 
  2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรประเมิน ติดตำม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2565 นำงสำวพัทร์สิตำ   
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน ธันวำคม 2565 ภูมิพฤก  
3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร

ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
มกรำคม 2566 

 
และคณะ 

4 ติดตำม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง ปี 2561 
โดยบรูณำกำรกิจกรรมนิเทศร่วมกับกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.) 

มิถุนำยน – กรกฎำคม 
2566 

 

 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๙๑ 
 

 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  งบประมำณ  จ ำนวน  48,900  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน - - - - 
3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ 2 วัน ผู้เข้ำอบรม 117 คน  
คณะกรรมกำร 12 คน รวม 129 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (129 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (129 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน 
  (6 ชม. x 600 บำท x 2 วัน) 
- ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

18,060 
 

20,640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

48,200 
 
 
 

18,060 
 

20,640 
 

7,200 
 

3,000 
4 ติดตำม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง  
ปี 2561 

- - - - 

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 7,200 38,700 3,000 48,900 

 
 หมายเหต ุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ   ในกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ที่สำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

นิเทศ แบบนิเทศ 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้รับกำรประเมิน 
ติดตำมและตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

ติดตำม แบบติดตำม 



๑๙๒ 
 

 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรน ำ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 สู่กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรประเมินตนเองและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ 
 7.2  สถำนศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ     
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 7.3  สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 7.4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสำรสนเทศด้ำนกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำในสังกัด 
  



๑๙๓ 
 

 
 

โครงการ   บริหำรอัตรำก ำลัง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที ่20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวชนำนันท์  จิตรโสภำ   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกำรศึกษำของไทยก ำลังอยู่ในช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ในสภำพแวดล้อม            
ที่ประเทศต่ำงๆ มีควำมเชื่อมโยงกันมำกขึ้น ระบบกำรศึกษำจ ำเป็นต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร      
ของเยำวชน โดยมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เยำวชนมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต และสอดคล้องกับ
สังคมในอนำคต ซึ่งพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว นับเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ                  
ของเยำวชนให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณภำพและเป็นขุมก ำลังทำงปัญญำในกำรพัฒนำประเทศชำติ ทั้งเรื่อง
หลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จึง ได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น                    
เพ่ือวำงแผนกำรบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว มีกำรจัดสรร/เกลี่ยอัตรำก ำลัง และด ำเนินกำร
สรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่องค์กรกลำงก ำหนด 
เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เป็นปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมให้กำรบริหำรจัดกำรเกิดศักยภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด   
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกรอบอัตรำก ำลัง
ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    2.2 เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   



๑๙๔ 
 

 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่ง 
มีแผนอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมกรอบท่ีก ำหนด 
          ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ได้ครบถ้วน ถูกต้องตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรทุกต ำแหน่ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด ถูกต้อง โปร่งใส               
ปรำศจำกกำรร้องเรียนใด ๆ 
          ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีพนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตุลำคม - 

พฤศจิกำยน 2565 
นำงสำวชนำนันท์     

จิตรโสภำ 
2 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ธันวำคม 2565 
3 แจ้งจัดสรรและส ำรวจควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำร

และลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
มกรำคม 2566 

4 ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน และ
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติงำน                   

มกรำคม -  
กรกฎำคม 2566 

5 ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ผ่ำนกำรสรรหำฯ สิงหำคม 2566 
6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566 

 



๑๙๕ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  60,740  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
2 
 
 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (12 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 2 วัน 

 
 
 

 
840 

 
2,400 

 
 
 

 
840 

 
2,400 

3 แจ้งจัดสรรและส ำรวจควำมต้องกำรฯ - - - - 
4 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรสรรหำฯ    
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (90 คน x 150 บำท) 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ 
  และเลือกสรรฯ  
- ค่ำสถำนที่สอบ 
- ค่ำวัสดุในกำรด ำเนินกำรสอบ 

 
 
 

38,000 
 
 

 
13,500 

 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
13,500 

 
38,000 

 
4,000 
2,000 

5 ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ผ่ำนกำรสรรหำฯ - - - - 
6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 
 รวม 42,000 1๖,๗๔0 2,000 60,740 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัด มีแผนอัตรำก ำลัง 
เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ตรวจสอบ 
 

 แบบตรวจสอบรำยกำร 
 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัด ได้รับจัดสรร
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว ตรงตำมควำม
ต้องกำร/ขำดแคลน 

 สอบถำม  แบบสอบถำม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีข้อมูลอัตรำก ำลัง
ในกำรวำงแผนบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวที่ถูกต้องและเหมำะสม 
    7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ ได้รับจัดสรร
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร/ขำดแคลน 

 



๑๙๖ 
 

 
 

โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และ 
    แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที ่20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสำวผ่องศรี   นิ่มน้อม และนำยบัณฑิต  แก้ววิเชียร  กลุ่มนโยบำยและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2565 – กันยำยน  2566 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำง  หรือแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร 
เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต และเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำน
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนหลักที่มีภำรกิจ
เกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในเขตอ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอ   
ทับสะแก อ ำเภอบำงสะพำนและอ ำเภอบำงสะพำนน้อย โดยมุ่งหมำยให้ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสอดคล้องกับทิศทำงของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือให้หน่วยงำน
ในส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
    2.2 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
พ.ศ. 2566-2570   



๑๙๗ 
 

 
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
        2) ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 5 ครั้ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570 ที่ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำทั้ง 3 ระดับ เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2) ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำในสังกัด มีกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ทั้ง 3 ระดับ  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษำแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยในแต่ละดับ และ

ตรวจสอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำน 

ตุลำคม 2565 นำงสำวผ่องศรี 
นิ่มน้อม  

และคณะ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1 พฤศจิกำยน 

2565 
 

3 จัดประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำง/เป้ำหมำย ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์) 

10 พฤศจิกำยน 
2565 

 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570   

17-18 พฤศจิกำยน 
2565 

 

5 จัดประชุมวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2566-2570 

28 พฤศจิกำยน 
2565 

 

6 เสนอ อกศจ. และ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ควำม
เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรฯ และแผนพัฒนำฯ 

ธันวำคม 2565  

7 จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2566-2570 เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 

มกรำคม 2566  

8 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กุมภำพันธ์ – 
กันยำยน 2566 

 



๑๙๘ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  109,000  บำท 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 ศึกษำแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยฯ - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ - - - - 
3 จัดประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำง/เป้ำหมำยฯ  

- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร (14 เล่ม x 50 บำท) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
  (18 คน x 150 บำท) 

  
 

700 
2,700 

 
5,000 

 
5,000 
700 

2,700 
 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนฯ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร (14 เล่ม x 100 บำท) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (35 คน x 50 บำท x 4 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน x 250 บำท x 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรเย็น (35 คน x 350 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำท่ีพัก (19 ห้อง x 1,200 บำท)  
- ค่ำพำหนะ/ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่ำห้องประชุม จ ำนวน 2 วัน 

  
1,400 
7,000 

 
17,500 
12,250 
22,800 
9,800 
6,000 

 
 
 
 
 

 
1,400 
7,000 

 
17,500 
12,250 
22,800 
9,800 
6,000 

5 จัดประชุมวิพำกษ์แผนฯ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำรแผนปฏิบัติกำรฯ +แผนพัฒนำฯ 
(24 เล่ม x 120 บำท) + (24 เล่ม x 80 บำท) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
  (25 คน x 150 บำท)   
- ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยรำยอ ำเภอ 

  
4,800 

 
3,750 

 
2,900 

  
4,800 

 
3,750 

 
2,900 

6 เสนอ อกศจ. และ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนฯ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร (20 ชุด x 200 บำท) 

  
 

4,000 

  
 

4,000 
7 จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2566-2570 เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร (20 เล่ม x 200 บำท) 

  
 
 
 

4,000 

 
 
 

4,400 

 
 
 

4,400 
4,000 

8 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 99,600 9,400 109,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



๑๙๙ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำในทุกระดับ  

ประเมิน แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ มีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ     
ในทุกระดับ   

ประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำมีแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
    7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ในทุกระดับ สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการ    ประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที ่20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นำงเรวดี  บุตรเล็ก ว่ำที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย นำงสำววิไลพร  เวียงมูล  
                          และนำยธวัชชัย  ทับจิตร์  กลุ่มอ ำนวยกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม ๒๕๖๕ - กันยำยน ๒๕๖๖ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนในทุกมิติ      

และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโต      
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ          ด้ำน
กำรศึกษำ มีแนวทำงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน    มี
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ปรับบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับ และสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มีกรอบทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำค
ในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓          
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรหลักที่มีบทบำทหน้ำที่ 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทำงกำรเรียนสูงขึ้น ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ ให้มีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีภำวะผู้น ำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน และ     
น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำร
ประชุม เพ่ือรับทรำบนโยบำย แนวปฏิบัติ ควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน 
 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรับทรำบ
นโยบำย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จังหวัด และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
    2.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผน 
ระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงได้ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ    
    2.3 เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ รับทรำบข้อรำชกำร ข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเหตุกำรณ์  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1) จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน ๖ ครั้ง แบ่งเป็น On-Site  จ ำนวน ๔ ครั้ง และ On-Line 
จ ำนวน ๒ ครั้ง  ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 14๔ คน  
        2) จัดประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 74 คน  

๓) จัดประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำร
หน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน ๒๔ ครั้ง (จ ำนวน ๒ ครั้ง/เดือน) ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1๕ คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีควำมรู้     
ควำมเข้ำใจในนโยบำย จุดเน้น แนวปฏิบัติและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถน ำนโยบำย             สู่
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 ๒) ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมกันวำงแผน 
ระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงได้ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ    
 ๓) ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้      
ควำมเข้ำใจ รับทรำบข้อรำชกำร ข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ทันตอ่เหตุกำรณ ์และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  



๒๐๒ 
 

 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วำงแผน/แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตุลำคม 2565 นำงเรวดี  บุตรเล็ก 
2 กำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 14๔ คน (ผู้บริหำร
กำรศึกษำ 4 คน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ๙ คน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 11๗ คน และเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง 14 คน) จ ำนวน ๖ ครั้ง แบ่งออกเป็น  
On-Site จ ำนวน ๔ ครั้ง และ On-Line จ ำนวน ๒ ครั้ง  
ณ สพป.ประจวบฯ เขต 1  

ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 
 

และคณะ 
 
 

 

3 กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน จ ำนวน 74 คน (ผู้บริหำร
กำรศึกษำ 4 คน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลำกร ๗๔ คน) จ ำนวน ๒ ครั้ง   
ณ สพป.ประจวบฯ เขต 1 

ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 

 
 

4 กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และ
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 15 คน 
(ผู้บริหำรกำรศึกษำ ๔ คน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  
๙ คน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ๒ คน)  
จ ำนวน ๒๔ ครั้ง ณ สพป.ประจวบฯ เขต 1  

ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 

 

5 ติดตำมและประเมินผล ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน 2566 

 

6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
 
  



๒๐๓ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  72,970  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผน/แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
- - - - 

2 กำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
14๔ คน  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (14๔ คน x 80 บำท x ๑ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (14๔ คน x 35 บำท x ๕ มื้อ) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (On-Line)  
  (1๕ คน x 35 บำท x ๒ มื้อ)  
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 

  
 
 

๑๑,๕๒๐ 
๒๕,๒๐๐ 

 
๑,๐๕๐ 

 
400 

  
 
 

๑๑,๕๒๐ 
๒๕,๒๐๐ 

 
๑,๐๕๐ 

 
400 

3 กำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร    
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน  จ ำนวน 74 คน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (7๔ คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (7๔ คน x 80 บำท x ๒ มื้อ) 

  
 
 

๑0,๓๖0 
 

11,840 

  
 
 

๑0,๓๖0 
 

11,840 
4 กำรประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
และผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวน ๑๕ คน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (1๕ คน x 35 บำท x ๒๔ มื้อ) 

  
 
 
 

๑๒,๖๐๐ 

  
 
 
 

๑๒,๖๐๐ 

5 ติดตำมและประเมินผล - - - - 
6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวมทั้งส้ิน - ๗๒,๙๗๐ - ๗๒,๙๗๐ 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
  



๒๐๔ 
 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบนโยบำย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสำมำรถน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 สอบถำม 
 

 แบบสอบถำม 
 

2. รอ้ยละ 80 ของกลุ่ม/หน่วยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 

 สอบถำม 
 

 แบบสอบถำม 
 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
รับทรำบ ข้อรำชกำร ข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหว 
ในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเหตุกำรณ์ 

 สอบถำม 
 

 แบบสอบถำม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทรำบนโยบำย จุดเน้น แนวปฏิบัติ     
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด ตลอดจนแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในกำรน ำนโยบำย                   
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
    7.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมวำงแผน ระดมควำมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้     
และขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ ทั้งในระดับ  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ 
    7.3 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว                          
ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเหตุกำรณ์ 

  



๒๐๕ 
 

 
 

โครงการ    พัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปสู่ประสิทธิภำพ 
                               ขององค์กร  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเดน็ที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    ว่ำที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย  กลุ่มอ ำนวยกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม ๒๕๖๕ - กันยำยน ๒๕๖6 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนในทุกมิติและ  

ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ มีแนวทำง
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน มีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
ส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ปรับบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ 
และสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มีกรอบทิศทำง
ในกำรจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพ่ือ
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
สอดคล้องกับกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  นโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำร
บริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

พระรำชบัญญัติกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑    
โดยมำตรำ ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลัง และกระทรวงกำรคลัง      
ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงำนถือปฏิบัติ ดังนั้น  จึงต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร          
ในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงผลกระทบก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ใหม่ 
และควำมเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงำน ว่ำยังสำมำรถป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และส่งผลให้
หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จในระดับท่ีคำดหวังไว้ได้  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ตระหนักถึงปัญหำและ             
เห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ไปสู่ประสิทธิภำพขององค์กรขึ้น 
 
 
  



๒๐๖ 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรและกำรจัดเก็บข้อมูล 
    2.2 เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
3. เปา้หมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1๓๕ คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดท ำรำยงำนตำม
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 “หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561” ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑ วำงแผน/แต่งตั้งคณะท ำงำน ตุลำคม ๒๕๖๕ ว่ำที่ร้อยตรี   

    อรรถวัฒน์   2 จัดท ำคู่มือกำรรำยงำน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
3 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในหัวข้อ 

3.๑ กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลระบบ
กำรควบคุมภำยใน 
3.๒ กำรจัดท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วย
ตนเอง (CSA) 
3.๓ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล 
3.๔ กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมภำยใน 

ธันวำคม 256๕ 
 

ลิ้มสมัย 
และคณะ 

4 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

มกรำคม - กันยำยน 
2566 

 

5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กันยำยน 2566  
 
 
  



๒๐๗ 
 

 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  31,942  บำท 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 วำงแผน/แต่งตั้งคณะท ำงำน - - - - 
2 จัดท ำคู่มือกำรรำยงำน - - - - 
3 
 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
  (1๓๕ คน x ๓5 บำท x 2 มื้อ)  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  (1๓๕ คน x 80 บำท x 1 มื้อ) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
  (๑,๒๐๐ บำท x ๖ ชั่วโมง) 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของวิทยำกร 
  (๒๒๔ กิโลเมตร x ๔ บำท x ๒ เที่ยว) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร (๑ คืน x ๑,๒๐๐บำท) 
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 

 
๙,๔๕๐ 

 
๑๐,๘๐๐ 

 
 
 

๑,๗๙๒ 
 

๑,๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 

 
๙,๔๕๐ 

 
๑๐,๘๐๐ 

 
๗,๒๐๐ 

 
๑,๗๙๒ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 

4 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน - - - - 
5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร - - - - 

รวม ๗,๒๐๐ ๒๓,๒๔๒ ๑,๕๐๐ ๓๑,๙๔๒ 
 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

 ตรวจสอบรำยงำน แบบตรวจสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ           
ที่ก ำหนด ส่งผลให้กำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภำพ 
  



๒๐๘ 
 

 
 

  
ส่วนท่ี  5 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
 

 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จัดท ำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด           
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ   
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ และยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตลอดจนทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย     
ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำไว้ 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

 ในกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไปสู่กำรปฏิบัติใหเกิดผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดนั้น จ ำเป็นตองอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคสวนที่เกี่ยวของในกำรจัดกำรศึกษำ          
ทั้งหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ เขต 1 และผู้มีสวนได้สวนเสีย
ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ตลอดจนถ่ำยทอดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และตองมีกำรสื่อสำรใหแก
บุคลำกรที่เก่ียวของได้รับรูและเขำใจ  โดยผ่ำนกลไกและเครื่องมือที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 มีหน้ำที่ประชุมเพ่ือวิเครำะห์ 
ตรวจสอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ สภำพแวดล้อม  SWOT 
Analysis  ตลอดจนทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ์ โครงกำร ปญหำ อุปสรรค จำกผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ 
เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ พรอมทั้งพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมตำมกรอบวงเงินที่ได้รับในปงบประมำณ พ.ศ. 2566 
และก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหนำของโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 มีหนำที่ กลั่นกรอง         
ให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะส ำหรับปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ือน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
ใหกับผูบริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ  เพ่ือ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 



๒๐๙ 
 

 
 

 4. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตองให
ควำมส ำคัญและใชแผนเป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 

5. คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล  มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม ประเมิน  และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยวิเครำะห์สรุป 
รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก ำหนด ตลอดจนปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นรำยไตรมำส 

 
การติดตามและรายงานผล 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก ำหนดติดตำมและรำยงำนผล    
กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  และโครงกำรที่ได้รับ
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  ก ำหนดเป็น 4 ไตรมำส ดังนี้ 
 ไตรมำสที่ 1   ภำยในวันที่  10  มกรำคม 2566                

ไตรมำสที่ 2  ภำยในวันที่  10  เมษำยน 2566  
           ไตรมำสที่ 3    ภำยในวันที่  10 กรกฎำคม 2566 
 ไตรมำสที่ 4    ภำยในวันที่  10  ตุลำคม 2566   
  ในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือประมวลผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงพัฒนำงำน  ตลอดจนใช้เป็นสำรสนเทศ  
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณต่อไป และเพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์ ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดรำยกลยุทธ์ เพ่ือใช้ประกอบกำรติดตำมผลกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รวมทั้ง
รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

 
  1. ทิศทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ 
  2. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
  3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์มำใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ระบบ 
 4. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและท ำงำนโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 
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