
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษา          
ท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ มาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนงานด้านการศึกษา        
ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  ความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โดยยึดหลักการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนินงานให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
พฤศจิกายน  2563 
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สารบัญ 

ค าน า  ก  
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 บทน า  1 
  สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  1 
  อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  4 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 33 
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  นโยบายท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 34 
  นโยบายท่ี  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
   และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 38 
  นโยบายท่ี  5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 39 
  นโยบายท่ี  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 39 
  นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 41 
                        รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 8 จุดเน้น 43 
   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 43  
ส่วนที่ 3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 61 
  ค่าใช้จ่ายงบงานประจ า 62 
  สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
  จ าแนกตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 64 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ 68 
  นโยบายท่ี  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 68 
  นโยบายท่ี  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 71 
  นโยบายท่ี  3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 78 
  นโยบายท่ี  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
   และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 148 
  นโยบายท่ี  5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 162 
  นโยบายท่ี  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 170 
ภาคผนวก    176 
  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 177 
  คณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   180 

 
 

ข 



 

1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

บรบิททั่วไป 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เป็นหนํวยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในด๎านการสํงเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยํางท่ัวถึงให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบทท่ัวไป ดังนี้ 
 
ที่ตัง้และอาณาเขต 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจาก       
ทิศเหนือจรดทิศใต๎ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสํวนท่ีแคบท่ีสุด
ของประเทศอยูํในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จากอําวไทยถึงเขตแดนสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์
ประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผํนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงเศษ และตามเส๎นทางรถไฟสายใต๎ ประมาณ 318 
กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง มีเนื้อท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,979,762.5 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
 

 

 

 

ทิศเหนือ ติดตํอกับอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต๎  ติดตํอกับอ าเภอทําแซะ  และอ าเภอปะทิว 
  จังหวัดชุมพร   

ทิศตะวันออก ติดตํอกับทะเลอําวไทย 

ทิศตะวันตก ติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ 

 
 
 
 
 
                                                      



 
2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

การปกครอง 

 แบํงการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ คือ 
 

 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ังหมด 61 แหํง ประกอบด๎วย องค์การ 

บริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง คือ องค์การบริหารสํวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมือง 2 แหํง ได๎แกํ เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลต าบล 14 แหํง, และองค์การบริหารสํวนต าบล  44 แหํง 

 
ค าขวัญประจ าจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้้า งามล้้าน้้าใจ 

 

 

  

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 านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้ังอยูํเลขท่ี 239/1 หมูํท่ี 2 
ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพื้นท่ีเป็นไหลํทวีป ทิศตะวันตก      
เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหํงสภาพเมียนมาร์ลาดเอียงสํูชายฝ่ัง
ทะเล และบริเวณสํวนกลางของพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกมีภูเขากระจัดกระจายท่ัวไป บริเวณชายฝ่ังทะเล ได๎แกํ เขาชํอง
กระจก เขาล๎อมหมวก เขาตามํองลําย เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามเป็นแหลํงทํองเที่ยวท่ี
นําสนใจ ได๎แกํ ชายหาดอําวมะนาว อําวประจวบคีรีขันธ์  อําวน๎อย หาดแมํร าพึง ฯลฯ มีคลองส าคัญ ได๎แกํ           
คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองบ๎านกรูด สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินรํวนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณ์และมีความชํุมช้ืนสูง โดยเฉพาะ อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน๎อย 
 

แผนผังส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
 

 

 



 
4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

เขตพืน้ที่ในความรบัผดิชอบ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหาร        
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 119 โรง 4 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก 
อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน๎อย 

ตารางที่  1 เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 

อ าเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จากอ าเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เขตปกครอง 

ต าบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. หมูํบ๎าน 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 830 - 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 34 6 - 1 6 65 

บางสะพาน 868 87 7 - 3 7 71 

บางสะพานน๎อย 720 110 5 - 1 5 41 

รวม 2,956 - 24 1 7 23 240 

 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  เป็นหนํวยงานอยูํภายใต๎          
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายใต๎   
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546  มีบทบาทหน๎าท่ีดังนี้ 
  1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให๎สอดคล๎อง        
กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น      
  2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนํวยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และแจ๎งจัดสรรงบประมาณท่ีได๎รับให๎หนํวยงานต๎นสังกัดทราบ  รวมทั้งก ากับติดตามตรวจสอบการใช๎จําย
งบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
  3. ประสาน  สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. ก ากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตํางๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อสํงเสริม  สนับสนุน        
การจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  8. ประสาน  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
รวมท้ังบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบ              
ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน  สํงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  10. ประสาน  สํงเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด๎านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติงานท่ัวไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะผ๎ูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าท่ีของหนํวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได๎รับมอบหมาย 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบํงสํวนราชการตามกฎกระทรวง
วําด๎วยการก าหนดหลักเกณฑ์การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพุทธศักราช 2546       
และ 2553 เพื่อให๎สอดคล๎องกับภารกิจการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุํนพร๎อมรับการเปล่ียนแปลง
และบริหารงานมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  โดยแบํงสํวนราชการภายในตามโครงสร๎างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
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  ระบบบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
บริหารงานโดยการมีสํวนรํวมขององค์คณะบุคคล  โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ดังนี้ 
 

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

 
 
1. นายมังกรแก๎ว   ดรุณศิลป์ ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  ประธานกรรมการ 

2. นายวัชรินทร์  บัวด๎วง  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองกก กรรมการผ๎ูแทนผ๎ูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ 

3. นางเพชรสุภัค  กิจสกุล ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอรุณวิทยา กรรมการผ๎ูแทนผ๎ูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน 

4. นายบุญชู   อังสวัสด์ิ ผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
5. นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านค่ันกระได กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   
6. นางหริณญา รุํงแจ๎ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านการวิจัย

และประเมินผล 
7. นางกันยมาส  ชูจีน รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 

กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านบริหาร
การศึกษา 

 

8. นายไพรัช  มณีโชติ ผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านศาสนา ศิลปะ         
และวฒันธรรม 

กรรมการ 

9. นายขจรเกียรติ เครือประดับ     ผ๎ูอ านวยการกลํุมนิเทศ ติดตาม          
และประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ               
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สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางที่ 2  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ัน และห๎องเรียน  
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 1 347 327 674 52 
อนุบาล 2 1,174 1,077 2,251 137 
อนุบาล 3 1,295 1179 2,474 144 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,816 2,583 5,399 333 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,418 1,242 2,660 137 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,416 1,303 2,719 138 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,362 1,292 2,654 137 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,213 1,256 2,469 135 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,308 1,209 2,517 139 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,320 1,214 2,534 134 
รวมระดับประถมศึกษา 8,037 7,516 15,553 820 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 512 445 957 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 522 428 950 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 471 397 868 39 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,505 1,270 2,775 120 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 18 32 50 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 13 38 51 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 26 40 1 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45 96 141 5 

รวมทั้งสิ้น 12,403 11,465 23,868 1,278 

ที่มา  :  ข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2563  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม  2563 
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ตารางที่ 3  ข๎อมูลจ านวนนักเรียนรายอ าเภอ จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

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

เมืองประจวบฯ 

ชาย 748 2,157 268 - 3,173 
หญิง 694 2,068 234 - 2,996 
รวม 1,442 4,225 502 - 6,169 
ห๎อง 96 247 22 - 365 

ทับสะแก 

ชาย 463 1,337 243  - 2,043 
หญิง 426 1,220 174 - 1,820 
รวม 889 2,557 417 - 3,863 
ห๎อง 65 157 19 - 241 

บางสะพาน 

ชาย 1,064 2,944 599 45 4,652 
หญิง 978 2,765 540 96 4,379 
รวม 2042 5,709 1,139 141 9,031 
ห๎อง 110 261 45 5 421 

บางสะพานนอ้ย 

ชาย 541 1,599 395  - 2,535 
หญิง 485 1,463 322  - 2,270 
รวม 1,026 3,062 717  - 4,805 
ห๎อง 62 155 34  - 251 

รวม 

ชาย 2,816 8,037 1,505 45 12,403 
หญิง 2,583 7,516 1,270 96 11,465 
รวม 5,399 15,553 2,775 141 23,868 
ห๎อง 333 820 120 5 1,278 

ร้อยละ 22.62 65.16 11.63 0.59 100 
ที่มา  :  ข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2563  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม  2563 
 3. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน 
     3.1) ขนาดท่ี 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีท้ังหมด 60 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 50.42  
     3.2) ขนาดท่ี 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีท้ังหมด 24 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 20.17 
     3.3) ขนาดท่ี 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีท้ังหมด 12 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 10.08 
     3.4) ขนาดท่ี 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีท้ังหมด 12 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 10.08 
     3.5) ขนาดท่ี 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีท้ังหมด  9  โรง   คิดเป็นร๎อยละ 7.57 
     3.6) ขนาดท่ี 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีท้ังหมด  1  โรง  คิดเป็นร๎อยละ 0.84 
     3.7) ขนาดท่ี 7 มีนักเรียน  2,500 คนขึ้นไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
                     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไมํมี    หมายเหตุ  :  ไมํนับรวมโรงเรียนบ๎านดอนสูง เน่ืองจากไมํมีนักเรียน 
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ตารางที่ 4  ข๎อมูลจ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

อ าเภอ 
ขนาด 

1 

ขนาด  

2 

ขนาด 

3 

ขนาด 

4 

ขนาด 

5 

ขนาด 

6 

ขนาด 

7 
รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 5 3 3 1 1 - 35 

ทับสะแก 15 5 1 3 1 - - 25 

บางสะพาน 13 10 6 2 5 - - 37 

บางสะพานน๎อย 10 4 2 4 2 - - 22 

รวม 60 24 12 12 9 1 - 118 

ร้อยละ 50.42 20.17 10.08 10.08 7.57 0.84 - 100 

หมายเหตุ  :  ไมํนับรวมโรงเรียนบ๎านดอนสูง เนื่องจากไมํมีนักเรียน 

 

ตารางที่ 5  ข๎อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและระดับช้ันท่ีเปิดสอน         
               ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

โรงเรียน 

ขยายโอกาส 
ระดับชั้นที่เปิดสอน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 36.67 7 20.00 28 7 - 35 

บสะแก 15 25.00 6 17.14 19 6 - 25 

บางสะพาน 13 21.67 12 34.29 25 11 1 37 

บางสะพานน๎อย 10 16.66 10 28.57 12 10 - 22 

รวม 60 100 35 100 84 34 1 118 

ร้อยละ 50.84 29.66 70.59 28.57 0.84 100 

หมายเหตุ  :  ไมํนับรวมโรงเรียนบ๎านดอนสูง เนื่องจากไมํมีนักเรียน 

 



 
11 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

 
 
 จ านวนโรงเรียนในสังกัด    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
สังกัดท้ังหมด จ านวน 119 โรง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

บ๎านหนองกก    บ๎านทุํงเคล็ด 
ดํานสิงขร     อุดมราชภักดี 
บ๎านทางหวาย    บ๎านหนองหิน 
บ๎านคลองวาฬ    บ๎านหว๎ากอมิตรภาพที่ 72 
บ๎านห๎วยใหญํ    เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห์    บ๎านห๎วยน้ าพุ 
ประชารังสรรค ์    วัดปากคลองเกลียว 
บ๎านทําฝาง     วัดบํอนอก(ทองวิทยา) 
บ๎านคอกช๎าง    บ๎านหนองปุหลก 
บ๎านยุบพริก     บ๎านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบครีีขันธ์อนุสรณ์     บ๎านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)   บ๎านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ์    หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์      บ๎านอําวน๎อย 
บ๎านหนองเสือ    เนินแก๎ววิทยาคาร 
บ๎านยํานซ่ือ     สามัคคีรํวมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเดื่อ 
ประชาบรูณะวิทยา  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อ าเภอบางสะพาน 
บ๎านห๎วยทรายขาว  บ๎านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ๎านถ้ าเขาน๎อย 
บ๎านดอนสงํา  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ๎านดงไม๎งาม 
บ๎านมรสวบ  บ๎านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ๎านหนองจันทร์ 
บ๎านยางเขา  บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง 
บ๎านวังยาว   บ๎านทองมงคล 
บ๎านราษฎร์ประสงค์  บ๎านธรรมรัตน์ 
บ๎านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ๎านหนองมงคล 
บ๎านดอนสูง  บ๎านหนองระแวง 
วัดถ้ าคีรีวงศ ์  บ๎านหินกอง 
บ๎านชะมํวง   บ๎านสวนหลวง 
บ๎านห๎วยแก๎ว  บางสะพาน 
บ๎านทําขาม  บ๎านดอนส าราญ        
บ๎านดอนส านัก  บ๎านคลองลอย 
บ๎านวังน้ าเขียว  ธนาคารออมสิน 
บ๎านทุํงเชือก 

ทั้งหมด 37 โรง 
 

อ าเภอทับสะแก 
 

บ๎านพุตะแบก          วัดทุํงกลาง 
บ๎านดอนใจดี          บ๎านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง           วัดนาล๎อม  
อนุบาลทับสะแก           บ๎านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บ ารุง          สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ๎านเหมืองแรํ          บ๎านทุํงตาแก๎ว 
อํางทองพัฒนา          บ๎านไรํใน 
บ๎านหินเทิน           บ๎านเนินดินแดง 
ประชาพทิักษ์          บ๎านทุํงยาว 
บ๎านห๎วยยางมิตรภาพที่ 35      บ๎านอํางทอง 
บ๎านสีดางาม       บ๎านวังยาง 
วัดหนองหอย          บ๎านหนองมะคํา 
วัดทุํงประดู ํ
 

 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 

 

อ าเภอบางสะพานน๎อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ๎านไรํบนสามัคค ี
บ๎านบางเจริญ  บ๎านทองอินทร์ 
บ๎านช๎างเผือก  บ๎านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน๎อย บ๎านบางเบิด 
บ๎านฝั่งแดง   วัดก ามะเสน 
บ๎านห๎วยสัก  บ๎านทุํงสีเสียด 
บ๎านทรายทอง  บ๎านหนองฆ๎อง 
บ๎านทุํงไทร   บ๎านบางสะพานน๎อย 
วัดดอนตะเคียน  บ๎านทุํงกะโตน 
บ๎านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) บ๎านหนองห๎วยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บ ารุง  บ๎านปากแพรก 
 
 

 
 
 
 
 

ทั้งหมด 22 โรง 
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ตารางที่ 6  กลํุมโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอ 

 

อ าเภอ/กลํุมโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1.กลํุมโรงเรียนบํอนอก 
2.กลํุมโรงเรียนอําวน๎อยนิคม 1 
3.กลํุมโรงเรียนอําวน๎อยนิคม 2 
4.กลํุมโรงเรียนอําวน๎อยนิคม 3 
5.กลํุมโรงเรียนคลองวาฬ 
6.กลํุมโรงเรียนห๎วยทราย 

 
8 
5 
5 
6 
7 
4 

อ าเภอทับสะแก 
7.กลํุมโรงเรียนห๎วยยาง 
8.กลํุมโรงเรียนทับสะแกนาหูกวาง 
9.กลํุมโรงเรียนเขาล๎านพัฒนา 
10.กลํุมโรงเรียนอํางทอง 

 
6 
6 
6 
7 

อ าเภอบางสะพาน 
11.กลํุมโรงเรียนธงชัย 
12.กลํุมโรงเรียนแมํร าพึงพงศ์ประศาสน์ 
13.กลํุมโรงเรียนชัยเกษม 
14.กลํุมโรงเรียนก าเนิดนพคุณ 
15.กลํุมโรงเรียนรํอนทองมงคล 

 
6 
7 
8 
6 

10 
อ าเภอบางสะพานน๎อย 
16.กลํุมโรงเรียนบางสะพาน 
17.กลํุมโรงเรียนไชยราชช๎างแรก 
18.กลํุมโรงเรียนทรายทอง 
19.กลํุมโรงเรียนปากแพรก 

 
5 
7 
6 
4 

รวม 119 
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
 มีจ านวน  11  ครอบครัว  นักเรียนท้ังส้ิน  12  คน  จ าแนกตามชํวงช้ัน  ดังนี้ 
 ปฐมวัย   จ านวน 3  คน 
 - ด.ช.อนุรักษ์  การียา 
 - ด.ญ.อัรวานา  สมันนะ 
 - ด.ญ.พิมพ์ลภัส  วงษ์บัวเหลือง 
 ช่วงชั้นที่ 1   จ านวน 9 คน 
 - ด.ช.ณัฐวรรธน์  เปรมปรีด์ิ  - ด.ญ.วริสรา  ผ๎ูมีสุข 
 - ด.ญ.ชามีมี่  สมันนะ  - ด.ญ.ธนัญญา  แดงกระจําง 
 - ด.ญ.อัชนา  มะลีลี   - ด.ช.ริฟฮาน  นาคนาวา 
 - ด.ญ.พิมพ์ลภัส  วงษ์บัวเหลือง - ด.ช.เกียรติคุณ  บุญธรรม 
 - ด.ญ.สิรินดา  ประเสริฐด า 
 
ตารางที่ 7  ข๎อมูลจ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ท่ี ประเภท / ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู๎อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2 รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 3 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1)  
3 ศึกษานิเทศก ์ 8 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
4 นักจัดการงานทั่วไป 5 
5 นักวิชาการศึกษา 6 
6 นักประชาสัมพันธ ์ 1 
7 นักทรพัยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญช ี 7 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 

10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
11 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 6 
12 นิติกร 2 
13 เจ๎าพนักงานธุรการ 5 
14 เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 
15 เจ๎าพนักงานพัสดุ - 

รวม 52 
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ตารางที่ 7  ข๎อมูลจ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตํอ) 

ท่ี ประเภท / ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
16 ลูกจา๎งประจ า 5 
17 พนักงานราชการ 3 
18 ลูกจา๎งชั่วคราว / อัตราจ๎าง 10 

รวม 18 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 72 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
19 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา 89 
20 รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 13 
21 คร ู 1,199 

รวม 1,301 
22 ลูกจา๎งประจ า 29 
23 พนักงานราชการ 52 
24 ลูกจา๎งชั่วคราว / อัตราจ๎าง 264 

รวม 235 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,536 

 

  
ที่มา  : ข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
             ปีการศึกษา  2563  ณ  วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2563 
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สรุปผลการพัฒนาการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รํวมกับสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกแหํงชาติ (องค์การมหาชน) ได๎ด าเนินการสอบให๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มัธยมศึกษาปีท่ี 3    
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใน 4 กลํุมสาระการเรียนรู๎ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

ตารางที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6             
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 
 

ปีการศึกษา 

 
จ านวน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย/ 

นักเรียน + เพิ่ม 
  -  ลด 

    ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับสพป.ปข 1 

2561 
2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 47.26 

ระดับสพป.ปข 1 
2562 

2,299 53.36 34.22 36.75 39.25 40.90 

+เพิ่ม -ลด 
 

-7.08 -5.87 -7.88 -4.64 -6.37 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6           

ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 พบวํา คําเฉล่ียลดลงทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ คําเฉล่ีย         
รวมลดลง 6.37 
 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 

๖๐.๔๔ 
40.09 44.63 43.89 53.36 

34.22 36.75 39.25 

0

50

100

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2561 2562
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      ตารางที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ       
                      ระดับ สพฐ. 
 

ปีการศึกษา 

 
จ านวน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย/ 

นักเรียน + เพิ่ม 
  -  ลด  
  ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 
ระดับ สพป.ปข 1  2,299 53.36 34.22 36.75 39.25 40.90 

ระดับ สพฐ. 433,365 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

ระดับประเทศ  692,721 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

จากตารางท่ี  9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับสพฐ. พบวํา กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย     กลํุมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์  และกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  มีคําเฉล่ียรวมสูงกวํา ระดับประเทศ และระดับ 
สพฐ. 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
 
 

53.36 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.ปข.1 สพฐ. ประเทศ 
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ตารางที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 

+ เพิ่ม 

-  ลด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ สพป.ปข 1 

ปี 2562 
2,299 53.36 34.22 36.75 39.25 40.90 

ระดับประเทศ 

ปี 256 
692,721 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

+เพิ่ม -ลด 4.29 -0.20 3.85 3.70 2.91 

ล าดับท่ีของ สพฐ. 9 25 11 8 13 

 
จากตารางท่ี 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     

ของสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ พบวํา คําเฉล่ียของสพป.ปข 1    
สูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ 3 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาไทย (4.29) คณิตศาสตร์ (3.85) และ
วิทยาศาสตร์ (3.70)  ส าหรับคําเฉล่ียรวม  4  กลํุมสาระการเรียนรู๎  สูงกวําระดับประเทศ  2.91  ภาพรวมได๎
ล าดับท่ี  13 ของ สพฐ. 
 

 
แผนภูมิที่ 3   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 
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ตารางที่ 11   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ปีการศึกษา 2562 เรียงล าดับอ าเภอ ตามคะแนนรวมเฉล่ียรายกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 

อ าเภอ 
จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
นักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

บางสะพานน๎อย 433 56.49 38.90 41.21 38.18 43.70 

เมือง 619 53.39 38.61 38.62 34.62 41.31 

บางสะพาน 858 53.47 36.63 39.49 34.21 40.95 

ทับสะแก 389 49.58 31.66 37.51 29.21 36.99 

สพป.ปข.1 2299 53.36 36.75 39.25 34.22 40.90 

 
 จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     
ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ระดับอ าเภอ พบวํา คําเฉล่ียทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงสุด ได๎แกํ อ าเภอ        
บางสะพานน๎อย  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  อ าเภอบางสะพาน  และอ าเภอทับสะแก  ตามล าดับ 
 

 

แผนภูมิที่ 4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6             
ปีการศึกษา 2562 เรียงล าดับอ าเภอ ตามคะแนนรวมเฉล่ียรายกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
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ตารางที่ 12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2561 

  จากตารางท่ี 12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 ของ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 พบวํา คําเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น 2 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาไทย (0.62)  และกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
(3.06)  คําเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู๎ ลดลง 1.59 

 

 

แผนภูมิที่ 5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2561 
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ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ 2562 

ปี 2561 ปี 2562 

ปีการศึกษา 

จ านวน 

นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 

+ เพิ่ม 

-  ลด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ สพป.ปข 1            
ปี 2561 

717 55.72 26.38 28.62 36.23 36.74 

ระดับ สพป.ปข 1            
ปี 2562 

781 56.34 29.44 25.61 29.19 35.15 

+เพิ่ม -ลด 0.62 3.06 -3.01 -7.04 -1.59 
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ตารางที่ 13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 

ปีการศึกษา 

จ านวน 

คะแนนเฉล่ียกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

รวมเฉล่ีย/ 
นักเรียน + เพิ่ม 

  -  ลด 
  ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   

ระดับสพป.ปข 1  781 56.34 29.44 25.61 29.19 35.15 

ระดับสพฐ. 486,937 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

ระดับประเทศ  665,638 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
 

  จากตารางท่ี 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ  สพฐ. พบวํา      
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยมีคําเฉล่ียสูงกวํา ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 

 

แผนภูมิที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                           ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ          
                           ระดับ สพฐ. 
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ตารางที่ 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ      

       
  จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ พบวํา คําเฉล่ีย                             
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ 1 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาไทย (1.20)  
ภาพรวมเฉล่ียได๎ล าดับท่ี  13 ของ สพฐ. 
 

 

แผนภูมิที่ 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ      
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ระดับ สพป.ปข.1 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ 

ระดับ สพป.ปข.1 ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 

จ านวน 

นักเรียน 

 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 

+ เพิ่ม 

-  ลด 
ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ สพป.ปข 1             
ปี 2562 

781 56.34 29.44 25.61 29.19 35.15 

ระดับประเทศ                 
ปี 2562 

665,638 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

+เพิ่ม -ลด 1.20 -3.81 -1.12 -0.88 -1.15 

ล าดับท่ีของสพฐ. 9 34 11 54 13 
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ตารางที่  15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3             
        ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้รายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
นักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

บางสะพานน๎อย 163 56.72 29.84 37.26 27.66 37.87 

บางสะพาน 315 57.63 29.91 36.94 26.33 37.56 

เมือง 103 53.19 27.77 35.20 25.46 35.41 

ทับสะแก 136 52.01 26.12 34.13 25.65 34.48 

สพป.ปข.1 717 55.72 28.62 36.23 26.38 36.74 

  
 จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบ ระดับอ าเภอ  พบวํา  คําเฉล่ียทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงสุด  ได๎แกํ อ าเภอ          
บางสะพานน๎อย อ าเภอบางสะพาน  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอ าเภอทับสะแก  ตามล าดับ 
 

 

แผนภูมิที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
        ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายกลํุมสาระการเรียนรู๎รายอ าเภอ 
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ตารางที่ 16   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                  ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 

 
จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 6 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 พบวํา คําเฉล่ียเพิ่มขึ้น                      
2 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ สังคมศึกษาฯ (1.32)  และวิทยาศาสตร์  (0.96)  คําเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู๎
ลดลง  2.36 

 

 แผนภูมิที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 
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ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 

ปี 2561 ปี 2562 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 

+ เพิ่ม 

-  ลด 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับสพป.ปข 1 

ปี 2561 
49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 32.73 

ระดับสพป.ปข 1 

ปี 2562 
37 40.92 35.32 24.90 23.04 27.68 30.37 

+เพิ่ม -ลด -5.14 1.32 -1.45 -7.47 0.96 -2.36 
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ตารางที่ 17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 

ปีการศึกษา 

จ านวน 
นักเรียน 

 
 

คะแนนเฉล่ียกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

รวมเฉล่ีย/ 
+ เพิ่ม 

-  ลด 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   

ระดับสพป.ปข 1  37 40.92 35.32 24.90 23.04 27.68 30.37 

ระดับสพฐ. 279,766 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62 

ระดับประเทศ  362,944 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 
 

จากตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 คําเฉล่ียรวมทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ต่ ากวําระดับ สพฐ.                 
และระดับประเทศ 
 

 

 แผนภูมิที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6            
ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสพฐ. 
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สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสพฐ. 

ระดับสพป.ปข.1 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
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ตารางที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นักเรียน 

 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย/ 

+ เพิ่ม 

-  ลด 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับสพป.ปข 1                   
ปี 2562 

37 40.92 35.32 24.90 23.04 27.68 30.37 

ระดับประเทศ     
ปี 2562 

362,944 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

+เพิ่ม -ลด -1.29 -0.38 -4.30 -2.37 -1.52 -1.97 

ล าดับท่ีของสพฐ. 5 4 10 4 5 3 

 
จากตารางท่ี 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 6 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562  ภาพรวมได๎ล าดับท่ี 3 ของ สพฐ. 

 

 แผนภูมิที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6            
ปีการศึกษา 2562 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 
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สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 

ระดับ สพป.ปข.1 ระดับประเทศ 
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         ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
  1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎คะแนน 95.79 ซึ่งถือวํามี
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานอยูํใน ระดับ AA (Excellence) โดยตัวชี้วัด การใช๎อ านาจ ได๎คะแนน
สูงสุด 98.31 คะแนน สํวนตัวช้ีวัดท่ีได๎คะแนนต่ ากวําตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ ตัวช้ีวัด การปูองกันการทุจริตได๎คะแนน 
93.75 คะแนน  เรียงตามล าดับคะแนนได๎ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน๎าท่ี 97.26 AA ผําน 
2 การใช๎งบประมาณ 96.57 AA ผําน 

3 การใช๎อ านาจ 98.31 AA ผําน 

4 การใช๎ทรัพย์สินของราชการ 95.58 AA ผําน 

5 การแก๎ไขปัญหาการทุจริต 97.84 AA ผําน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.10 AA ผําน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 95.79 AA ผําน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.92 AA ผําน 

9 การเปิดเผยข๎อมูล 94.64 A ผําน 

10 การปูองกันการทุจริต 93.75 A ผําน 

 
 สรุป  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีผํานมา (พ.ศ. 2559 – 2563) สรุปได๎ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2559 81.32 เพิ่มข้ึน +17.09  
2560 81.39 เพิ่มข้ึน + 0.07  
2561 85.83 เพิ่มข้ึน + 4.44  
2562 88.96 เพิ่มข้ึน + 3.13  
2563 95.79 เพิ่มข้ึน + 6.83 

 
 2. โดยสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)          
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามองค์ประกอบ 5 ด๎าน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คําคะแนนรวม 4.46224 หรือคิดเป็นร๎อยละ 89.24 คําคะแนน
อยูํในระดับ ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
 
 
 



 
27 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

  3. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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  4. ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บทน า 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน๎าท่ีของรัฐ  มาตรา  54  บัญญัติวํา  
“รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ต้ังแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย”  และค าส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให๎จัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  โดยไมํเก็บคําใช๎จําย  ตามนัยข๎อ 3  ก าหนดวํา  “ให๎สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องกับ  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บ
คําใช๎จําย” และตามหมวด 6  แนวนโยบายแหํงรัฐ  มาตรา  65  บัญญัติวํา  “ให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช๎เป็ นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆ             
ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดการผลักดันรํวมกันไปสํูเปูาหมายดังกลําว” 
  อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561–2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได๎ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ  ดังนี้  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว        
ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ        
ตามวิสัยทัศน์ไว๎ 6 ยุทธศาสตร์  คือ 
  1. ด้านความม่ันคง คือ เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง        
ขจัดคอร์รัปช่ัน สร๎างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อย
ภายใน การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ
รํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม              
การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสํูแนวระนาบมากขึ้น 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริม 
การค๎า การลงทุน พัฒนาสํูชาติการค๎า  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็ง ยั่งยืน 
และสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสํูเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  การพัฒนาผ๎ูประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาทักษะผ๎ูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สํูสากล  การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์ก ลางความเจริญ       
การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และ    การวิจัย และพัฒนา การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร๎างความเป็นหุ๎นสํวน การพัฒนากับ
นานาประเทศ สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  คือ พัฒนาศ ักยภาพคนตลอด      
ชํวงชีวิต  การยกระดับการศ ึกษาและการเรียนรู๎ให๎ม ีค ุณภาพเทําเทียมและท่ัวถึง  การปลูกฝังระเบียบวินัย ค ุณธรรม 
จริยธรรม ค ํานิยมท ี่พึงประสงค์   การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะท่ีดี  การสร๎างความอยูํดีม ีสุขของครอบครัวไทย 
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  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   คือ  สร๎างความมั่นคงและการลด      
ความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล๎อม
และนวัตกรรมท่ีเอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเข๎มแข็งของชุมชนพัฒนาการส่ือสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คือ  จัดระบบอนุรักษ์
ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพท้ัง  25  ลํุมน้ า   
เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ  การพัฒนาและใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัว 
ให๎พร๎อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง            
เพื่อส่ิงแวดล๎อม 
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  คือ  การปรับปรุงโครงสร๎าง 
บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบตํางๆ  ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน           
ของหนํวยงานภาครัฐ  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

แผนปฏบิัตริาชการ  
1.  นโยบายที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     1.1  เป้าหมาย 
  ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

 1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมสนับสนุนในการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
ท่ีได๎รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานท าหรือน าไปประกอบ
อาชีพในท๎องถิ่น 

80 80 85 

 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความจงรักภักดี ตํอสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมํ  
  1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  1.3.4 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผ๎ูเรียนทุกชํวงวัย เพื่อเป็นภูมิค๎ุมกันความเส่ียง ในการด าเนิน 
ชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 
 1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  1.4.3 โครงการเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  1.4.4  โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.5  โครงการสร๎างผ๎ูน าด๎วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
  1.4.6  โครงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
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2.  นโยบายที ่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 2.1 เป้าหมาย  
  ผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ได๎รับ
การพัฒนา อยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
 

 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร๎อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีตอบสนองตํอการพัฒนา
ก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มข้ึน  

10 10 10 

2 ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และส่ิงประดิษฐ์
ท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ หรือตํอยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได๎รับการพัฒนา    
การจัดการศึกษาตามบริบท  

75 80 80 

 

 2.3 แนวทางการพัฒนา  
  2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มี ทักษะ สมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน          
และการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และส่ิงประดิษฐ์   
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

 2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด๎านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดต้ังสถาบันโคเซ็น)  
  2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก       
ด๎านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  
  2.4.3 โครงการสํงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
 

3.  นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 3.1 เป้าหมาย  
  3.1.1 ผ๎ูเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎  มีทักษะ               
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย                  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พร๎อมก๎าวสํูสากล น าไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
  3.1.2 ผ๎ูบริหาร ครู และบุบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร๎อยละของผ๎ูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

80 80 80 

2 ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร๎อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน  

3 3 3 

3 จ านวนผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

27,055 29,125 30,306 

4 ร๎อยละของนักเรียนท่ีผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

80 81 82 

5 ร๎อยละของครูและบุบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม    
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  

200 200 250 

7 ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา      
และมัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาและยกระดับความรู๎
ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

100 100 100 

8 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต๎น ท่ีได๎รับการเตรียม
ความพร๎อม ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 100 

9 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างสมดุล 
ทุกด๎านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

- - 8 

10 ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มข้ึน  

- - 8 

11 ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ      
หรือทักษะอาชีพในด๎านตํางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพความ
ต๎องการและบริบทของแตํละพื้นท่ี ตลอดจน ความท๎าทายท่ีเป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

80 80 80 

12 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแตํละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ อยูํในระดับดีขึ้นไป  

- - 80 
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3.3 แนวทางการพัฒนา  
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย  O-NET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผ๎ูเรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผ๎ูบริหาร ครูและบุบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ คุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเสริมสร๎าง          
ความเข๎มแข็งในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการด า เนิน งานทะเบียน  – วัดผล การ จัดท า จัด เก็บเอกสารหลักฐาน                 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ ท่ีหลากหลายให๎เอื้อ ตํอการเรียนรู๎ ตลอดชีวิต 
  3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสํงเสริมเครือขํายความรํวมมือ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  3.4.3 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู๎ สะเต็มศึกษา 
  3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการประเมิน PISA 2021  
  3.4.5 โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 
  3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคล๎องกับบริบทพื้นท่ี  
  3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
  3.4.9 โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
  3.4.10 โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
  3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน        
(The Education for Sustainable Development)  
  3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ และเสริมสร๎างศักยภาพครู  
  3.4.14 โครงการเสริมสร๎างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให๎เด็ก ผ๎ูท่ีมีความสามารถพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ  
  3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  3.4.17 โครงการพัฒนาผ๎ูมีความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  3.4.19 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
  3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
  3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผ๎ูน า  
  3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
  3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนด๎านศักยภาพการเรียนรู๎เชิงกระบวนการ สํูความทัดเทียม
นานาชาติ 
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3.4.24 โครงการครูผ๎ูทรงคุณคําแหํงแผํนดิน  
  3.4.25 โครงการคืนครูให๎นักเรียน  
  3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาไทย  
  3.4.27 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
  3.4.28 โครงการชํวยเหลือกลํุมเปูาหมายทางสังคม  
  3.4.29 โครงการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายเพื่อเอื้อตํอการศึกษา และการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ 
  3.4.30 โครงการสํงเสริมภาษาตํางประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสํูโรงเรียน ในประชาคม
อาเซียน  
  3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนตามพหุปัญญา 
  3.4.33 โครงการสํงเสริมทักษะพื้นฐานด๎านสุขภาพพลานามัย  
  3.4.34 โครงการพัฒนาเครือขํายและสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศ  
  3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสํูสมรรถนะแขํงขันในศตวรรษท่ี 21 มาตรฐาน 
สากล  
  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
  3.4.38 โครงการสํงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสํูสากล  
  3.4.39 โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมของชาติ  
  3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
  3.4.41 โครงการนักธุรกิจน๎อยมีคุณธรรม น าสํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค์  
  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และหุํนยนต์ สพฐ.  
  3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
  3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข๎าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษาสํูประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผลขององค์กรด๎วยการพัฒนาสมรรถนะ  
  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข๎าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
  3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหนํวยงานภายนอกเป็นผ๎ูจัด  
  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต๎นแบบในการยกยํองเชิดชูเกียรติ  
  3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.50 โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแขํงขัน ในประชาคม
อาเซียน  
  3.4.51 โครงการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.52 โครงการจ๎างครูตํางชาติโครงการ English for All  
  3.4.53 โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยํางมีคุณภาพ 
  3.4.54 โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลํุมพิเศษ  
  3.4.55 โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
  3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  
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  3.4.58 โครงการสํงเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (School as Learning Community)    
เพื่อพัฒนาพลเมืองรุํนใหมํ  
  3.4.59 โครงการเสริมสร๎างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา         
เพื่อการประกันคุณภาพที่ใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน 

4. นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า       
ทางการศึกษา  

 4.1 เป้าหมาย  
  ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกล

ทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึงเทําเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษา
ตํอประชากรกลํุมอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผ๎ูเรียนท่ีเป็นผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาส เข๎าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 

3 ร๎อยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ ได๎รับ
การพัฒนา การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 

 

   4.3 แนวทางการพัฒนา  
  4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค  
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย  
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน  
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ ผ๎ูส าเร็จการศึกษา 
ปพ. 3  
 4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.4.1 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  4.4.2 โครงการสร๎างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
  4.4.3 โครงการสนับสนุนผ๎ูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
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  4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
  4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  4.4.8 โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมอาคารเรียนและส่ิงกํอสร๎างประกอบ  
  4.4.9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

5. นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ  

ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
75 80 85 

 

 5.3 แนวทางการพัฒนา  
  สร๎างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  
 5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  5.4.1 โครงการคํายเยาวชนรักษ์พงไพร  
  5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมด๎วยการด าเนิน
กิจกรรมส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
  5.4.3 โครงการส่ิงแวดล๎อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ตามเปูาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
  5.4.4 โครงการรักษ์ปุานําน ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
6. นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 6.1 เป้าหมาย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล          
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
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 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปล่ียนให๎เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 15 20 25 
3 ร๎อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคําคะแนนเฉล่ีย การประเมิน

คุณธรรมและความโปรํงใสของหนํวยงาน (ITA) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
80 90 95 

4 ร๎อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 50 50 
5 ร๎อยละของสถานศึกษาน ารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ

และความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
60 80 100 

 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ  
  6.3.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา  
  6.3.3 สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน ารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใช๎พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให๎
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได๎อยํางมีอิสระและคลํองตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 
 6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  6.4.1 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  6.4.2 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
  6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. 
และหนํวยงานในสังกัด โดยใช๎ระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) 
  6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล การจัด   
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบ (e-MES) 
  6.4.6 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ให๎โรงเรียนนิติบุคคล 
  6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ     
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  
  6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลํุมโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ  
  6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศผ๎ูส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 วิสัยทัศน์  “มุํงมั่นสํูคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผ๎ูเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21            
น๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ   
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง 
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนานักเรียนทุกชํวงวัยให๎มีสมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และทักษะท่ีจ าเป็น         

ในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะตามสายงาน  

และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน๎นการมีสํวนรํวม โดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก 

หลักในการขับเคล่ือน 
6. สํงเสริมการน๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางยั่งยืน   
7. สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางท่ัวถึง มีคุณภาพ 

และเสมอภาค  
2. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชํวงวัยได๎สมดุล และนักเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย                           

ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

และใช๎นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสํูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการบูรณาการท างาน มีการบริหารแบบม ี      

สํวนรํวม ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และน๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางยั่งยืน   

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
          7.1 คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูํล าดับท่ี 1 ใน 5  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยูํล าดับท่ี 1 ใน 10 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยูํล าดับท่ี 1 ใน 5 ของระดับประเทศ  
         7.2 คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีคําเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร๎อยละ 3  
                          7.3 คําเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 รวม 2 
ด๎าน เพิ่มข้ึนร๎อยละ 3 อยูํล าดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ และมีคําเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร๎อยละ 3   
                          7.4 คําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ กลํุมสาระภาษาตํางประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวําระดับประเทศ 
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8. การบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                         8.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกตัวบํงช้ีได๎ระดับคุณภาพ      
ดีเย่ียม และคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.50  
                         8.2 ผลการประเมินสํวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(ม.44)  สูงกวําเปูาหมายทุกองค์ประกอบ อยูํในระดับคุณภาพ  
                         8.3 รายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูํในระดับดีเย่ียม  
                         8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) คําเฉล่ียรวมร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

นโยบายท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔  การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

นโยบายท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

  นโยบายท่ี ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนว

ทางการด าเนินการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ด๎วย รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 8 
จุดเน้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4  คืน 

๑. คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน   
ผ๎ูบริหารโรงเรียนต๎องบริหารงานโรงเรียนเป็นหลัก   มีความต้ังใจ ทํุมเท ศรัทธา บริหารจัดการอยํางมี

ประสิทธิภาพ  สํงเสริม สนับสนุน จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎  ควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ การจัดการ
เรียนการสอน   ด าเนินการสังเกตการสอนครูอยํางน๎อยคนละ 1 ช่ัวโมงตํอเดือน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. สร๎างความตระหนักในการบริหารสถานศึกษาให๎กับผ๎ูบริหารและรํวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๒. สํงเสริม พัฒนาสมรรถนะผ๎ูบริหารโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนและสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
๓. สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูบริหารให๎มีความรู๎ ทักษะในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช๎เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
๔. ผ๎ูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผ๎ูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจเยี่ยม ติดตามการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ๑๐๐% 
๕. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายกยํอง เชิดชูเกียรติและให๎ก าลังใจผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 4 คนื 4 สร้าง 

รูปแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษา 4 คืน 4 สร้าง 8 จุดเนน้   
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
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ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๑.. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ ในระดับศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นข๎อมูลในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในระดับศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 
๑. วางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการนิเทศภายใน 
๒. ผ๎ูบริหารใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางเป็นระบบมี

ประสิทธิภาพ  
๓. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการสร๎าง พัฒนาส่ือ นวัตกรรม อุปกรณ์

การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตํางๆ 
๔. ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด าเนินการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบและ

ตํอเนื่อง 
๕. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา หรือสนับสนุน 

สํงเสริมการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาภายในกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 
๖. ยกยํอง เชิดชูเกียรติและให๎ก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. คืนครูสู่ห้องเรียน  
ครูปฏิบัติหน๎าท่ีสอนเต็มเวลา เต็มความรู๎ เต็มความสามารถ ไมํทอดท้ิงห๎องเรียนระหวํางสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ดูแล ชํวยเหลือ นักเรียนอยํางท่ัวถึง  ตลอดจนด าเนินการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดอยํางครบถ๎วน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สร๎างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎กับผ๎ูบริหารและครู และรํวมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษารํวมกับผ๎ูบริหารสถานศึกษาระดับตํางๆ 
๒. . สํงเสริมและพัฒนาครูด๎วยเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกล เพิ่มสมรรถนะ ทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎และตามความต๎องการท่ีจ าเป็นของครู 
๓. สํงเสริม สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี ข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการจัดการเรียนการสอน ผํานเว็บไซต์

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. สํงเสริม และพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ทักษะในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช๎เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการช้ันเรียน จัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช๎เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ สามารถสร๎าง
นวัตกรรมในการพฒันาผ๎ูเรียน 

๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๖. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๑. วางแผน และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิชาการศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๒. ใช๎ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเป็นฐานในการรํวมมือในการพัฒนาบุคลากร และ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๓. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนรู๎ การแขํงขันทักษะวิชาการท่ีสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในกลํุมสาระ

การเรียนรู๎ตํางๆ 
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ระดับสถานศึกษา 
๑. วางแผนและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนด๎วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย Active learning 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีสํงเสริมทักษะตามธรรมชาติวิชาทุกกลํุม

สาระการเรียนรู๎ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน ให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. วัดและประเมินผลการพัฒนานักเรียนตามตัวช้ีวัดอยํางครบถ๎วนและน าข๎อมูลจากการวัดและ

ประเมินผลมาศึกษาและแก๎ไขนักเรียนเป็นรายกรณี 
๕. จัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน 

๓. คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู  
    ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน๎าท่ี นิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ  วิเคราะห์จุดเดํน จุดด๎อยของโรงเรียน

และให๎การชํวยเหลือ   พัฒนาครูเพิ่มสมรรถนะให๎ตรงตามความต๎องการจ าเป็น  สังเกตการสอนของครู และ
สะท๎อนผลจัดท าสรุปรายงาน น าผลการนิเทศไปใช๎พัฒนาโรงเรียน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. วิเคราะห์จุดเดํนจุดด๎อยของโรงเรียน จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ ระบบข๎อมูลของโรงเรียนในสังกัด 

วางแผน จัดท าแผนท่ีสถานศึกษา ก าหนดกลํุมสีแดง เหลือง เขียว 
๒. จัดท าแผนพัฒนางานวิชาการและแผนนิเทศติดตามของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๓. พัฒนารูปแบบการนิเทศ PT-Master Supervisor PCK๑ Model 
๔. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์สํงเสริม

ประสิทธิภาพจัดการศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๕. สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การนิเทศภายใน  ติดตามภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๖. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ตลอดจนน าผลการนิเทศมาวางแผนพัฒนา 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑. จัดท าข๎อมูลโรงเรียนภายในศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๒. รํวมกับศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตาม

บริบท และความพร๎อมของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓. สรุปผลการนิเทศของโรงเรียนภายในศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตลอดจนน าผล

การนิเทศมาวางแผนพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจกับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศ ประโยชน์ท่ีครู ผ๎ูบริหารและเด็ก

นักเรียนจะได๎รับจากการนิเทศ 
๒. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศผ๎ูเรียนรอบด๎าน และระบบข๎อมูลของโรงเรียน เพื่อรอบรับการนิเทศของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและการนิเทศภายในของโรงเรียน 
๓. วางแผนนิเทศการศึกษารํวมกับศึกษานิเทศก์ โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (นิเทศตามความต๎องการ

โรงเรียน) 
๔. นิเทศครูทุกช้ันเรียนอยํางน๎อยคนละ ๑ ช่ัวโมง โดยศึกษานิเทศก์และผ๎ูบริหารโรงเรียน  
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๕. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
๖. น าผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๔. คืนโรงเรียนดีสู่ชุมชน  
โรงเรียนต๎องเป็นโรงเรียนสีขาว  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  อาคารสถานท่ี 

ห๎องเรียน    เพียงพอ พร๎อมใช๎  เป็นแหลํงเรียนรู๎และให๎บริการชุมชน  ชุมชนศรัทธาและให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนสูง 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎าน

ความปลอดภัยในสถานศึกษา การ บริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
๒. ก าหนดแนวทางการด าเนินการด๎านประกันคุณภาพการศึกษาด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
๓. สํงเสริมให๎โรงเรียนด าเนินการด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
๔. ติดตามผลการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา การ

บริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
๕. สรุปและรายงานการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม ตลอดจนน าผลมาวางแผนพัฒนา 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1.  แลกเปล่ียนเรียนรู๎ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหาร

จัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมภายในศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
2. มีสํวนรํวมในการติดตามผลการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยใน

สถานศึกษา การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 

ระดับสถานศึกษา 
๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา 

ด๎านความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
๒. จัดท ามาตรการและด าเนินการสํงเสริมด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านความปลอดภัยใน

สถานศึกษาและการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน 
๓. จัดท าข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) รํวมกับหนํวยงานภาคสํวนตําง ๆ เพื่อสํงเสริม พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตลอดจนสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า 
๔. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจดักิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 

1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มุํงสร๎างพื้นฐานผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีเจตคติท่ีดีตํอชาติบ๎านเมือง  ยึดมั่นในหลักธรรมของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรักเอื้ออาทรตํอบุคคล             ใน
ครอบครัว และชุมชนของตนเอง 
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แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมท่ีแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง  
 2) สํงเสริม และสนับสนุนให๎สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎หรือโครงการท่ีให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
 3) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการสร๎างทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมืองของโรงเรียน             การ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น  การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ระดับอ าเภอ(ศนูย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอ) 
1) มีสํวนรํวมในการนิเทศและติดตามผลการด าเนินการสร๎างทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมืองของโรงเรียนใน

แตํละอ าเภอท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎        ให๎ผ๎ูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 

2) จัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 

3) ประสาน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับกลํุม
โรงเรียน 
     ระดับโรงเรียน 

1) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พิจารณาจากสภาพบริบทตํางๆของสถานศึกษา)  
2) มีการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมภายในสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หรือโครงการท่ีให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ (พิจารณา

จากสภาพบริบทตํางๆของสถานศึกษา) โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง เชํน   

 - โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย ์
 - โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 - โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - จัดเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช๎กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยเน๎นกระบวนการวิเคราะห์ 
 - โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 
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2. สร้างพื้นฐานที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
มุํงสร๎างพื้นฐานผ๎ูเรียนให๎รู๎จักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี  ปฏิบัติแตํส่ิงท่ีถูกต๎องดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ไมํหลงไป

ในส่ิงท่ีไมํเหมาะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับสังคม 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกท่ีดี 
 2) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการสร๎างให๎ผ๎ูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกต๎อง   มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกท่ีดี 
     ระดับอ าเภอ(ศนูย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอ) 
 สํงเสริม และนิเทศติดตาม ให๎โรงเรียนในแตํละอ าเภอได๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตํางๆ ท่ีท าให๎ผ๎ูเรียน
สามารถคิดแยกแยะผิดชอบช่ัวดี  ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของสังคมไทย 
     ระดับโรงเรียน 
 1) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎สะท๎อนถึงความดีความช่ัว และหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
 2) ใช๎กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

3) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม    โอบอ๎อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เชํน 

 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - โครงการโรงเรียนศีลห๎า 
 - โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี 
 - โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา 
 - โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการ/กิจกรรม บ๎าน วัด โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์เพื่อสังคม ฯลฯ 

3. สร้างพื้นฐานการมีงานท า มีอาชีพ 
มุํงสร๎างพื้นฐานผ๎ูเรียนให๎ได๎รับการฝึกฝนและอบรมด๎านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให๎มีนิสัย         รักใน

งานท่ีท า ท างานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถท างานนั้นบรรลุผลส าเร็จ ผ๎ูเรียนสามารถ    น าความรู๎
ด๎านอาชีพที่ได๎จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได๎ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อิงสมรรถนะและเตรียม
ความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
 2) พัฒนารายวิชาท่ีสํงเสริมการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 

3) สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนจัดการเรียนรู๎แกํผ๎ูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อ
เตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสํูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

4) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมในการสํงเสริมผ๎ูเรียนด๎านอาชีพของโรงเรียน 

   ระดับอ าเภอ(ศนูย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอ) 
 1) สร๎างความรู๎และความเข๎าใจ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎แกํผ๎ูเรียนตามความสนใจ     ใน
ทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
 2) มีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามด๎านการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อิงสมรรถนะและเตรียมความพร๎อมสํู
การประกอบสัมมาอาชีพ 
     ระดับโรงเรียน 
 1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เชํน 
  - โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการประชารัฐ 
  - โครงการบริษัทสร๎างการดี (โรงเรียนสุจริต) 
  - กิจกรรมชุมนุมสร๎างพื้นฐานการมีงานท า มีอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมประกวดการท าอาหารไทย/ขนมไทย  

- โครงการ/กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 
- หลักสูตรเช่ือมโยงอาชีวศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน ์
- โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพครบวงจร 
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม โคก หนอง นา ฯลฯ 

 2) จัดให๎มีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
 3) จัดให๎มีรายวิชาท่ีสํงเสริมการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
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4. สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดี 
มุํงสร๎างพื้นฐานผ๎ูเรียนให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ท าหน๎าท่ีเป็นพลเมืองดีด๎วย

ความเต็มใจ มีจิตอาสาในการชํวยเหลือสังคม  โดยไมํหวังส่ิงตอบแทน 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาส ท าหน๎าท่ี
เป็นพลเมืองดีของสังคม 

2) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในการสร๎างให๎ผ๎ูเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ 
     ระดับอ าเภอ(ศนูย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอ) 
 สํงเสริมและนิเทศติดตามโรงเรียนแตํละอ าเภอให๎สร๎างผ๎ูเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
     ระดับโรงเรียน 

จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีให๎ผ๎ูเรียนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม   มีคํานิยม 
ท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เชํน 

 - โครงการพัฒนายุวทูตความดีสํูวิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว 
 - โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ฯลฯ 

- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี / บ าเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
- โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับความเสียสละ เห็นประโยชน์สํวนรวมปูองกันการทุจริต             

การคอรัปช่ัน  
- สารวัตรนักเรียน 
- ลูกเสือจราจร ฯลฯ 
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8  จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 มาตรการส่งเสรมิ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์สํงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร            
การจัดการศึกษา 

ระดับโรงเรียน 

ระดับห๎องเรียน 

 

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

เก่ง 

- อํานเขียน ภาษาไทย 
- ใสํใจคิดค านวณ 
- ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
- ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
- ใช๎เทคโนโลยี 

       

- มีวินัย 

- สุขภาพกายและจิตดี 

 ด ี

มีสุข

สุข 
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 จุดเนน้ที่  1  อ่านเขียนภาษาไทย 
 

 
 

 จุดเนน้ที่  2  ใส่ใจคิดค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อํานออก เขียนได ๎ป.1 - ป.3 

อํานคลํอง เขียนคลํอง 

รู๎เรื่องการอําน เขียน 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 

คิดเลขเร็ว 

 

 ป.1 - ป.3 

คิดเลขเป็น 

คิดแก๎ปัญหาได๎ 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 
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 จุดเนน้ที่  3  ชักชวนยกระดบัผลสมัฤทธิ์ 
 

 
 
 

 จุดเนน้ที่  4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TOP 10 NT  ป.1 - ป.3 

TOP 5 O-NET 

TOP 10 O-NET 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 

เข๎าใจและใช๎ค า วลี ภาษาทําทาง 
ประโยคส้ันๆ งํายๆ ในชั้นเรียน 

 ป.1 - ป.3 

เข๎าใจและใช๎ประโยค งํายๆ ในชั้นเรียน 
สถานศึกษา และชีวิตประจ าวัน 

เข๎าใจและใช๎ประโยคในชีวิตประจ าวัน ส่ือสารเรื่องตํางๆ 
ใกล๎ตัว ตามสถานการณ์ 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 
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 จุดเนน้ที่  5  ปณิธานปฐมวัยคณุภาพ 
 

 
 
 

 จุดเนน้ที่  6  สุขภาพกายและจิตด ี
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนาการสมดุลทุกด๎าน 
- ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหา 
- ทักษะชีวิต ชํวยเหลือตนเองได๎ 
- มีความสุข รักการเรียนรู ๎

 
อ.1 - อ.3 

 - สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
- ภาวะโภชนาการดี สมสํวน 
- ปลอดภัยจากโรคติดตํอ 
- หํางไกลจากยาเสพติด 

 
ป.1 - ม.3 
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 จุดเนน้ที่  7  มีวินยั 
 

 
 

จุดเนน้ที่  8  ใช้เทคโนโลย ี
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 - การตรงตํอเวลา 
- มีระเบียบ 
- สะอาด 
- มีมารยาท 

 
ป.1 - ม.3 

 

- ใช๎แนวคิดเชิงค านวณ ประมวลผล
ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

- เรียนร๎ูดิจิทัล เข๎าใจและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัยและ
สร๎างสรรค์ 

ป.1 - ม.3 
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จุดเน้นที่ 1 อ่านเขียนภาษาไทย 
ค าอธิบายจุดเนน้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  อํานออกเขียนได๎ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  อํานคลํอง เขียนคลํอง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  รู๎เรื่องการอํานเขียน 

 
จุดเน้นที่ ๒ ใสใ่จคิดค านวณ 

ค าอธิบายจุดเนน้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  คิดเลขเร็ว 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  คิดเลขเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  คิดแก๎ปัญหาได๎ 

 
จุดเน้นที่ ๓ ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ค าอธิบายจุดเนน้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  TOP ๑๐ NT 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  TOP ๕ O-NET 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  TOP ๕ O-NET 

 
จุดเน้นที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ค าอธิบายจุดเนน้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  เข๎าใจและใช๎ค า วลี ภาษาทําทาง ประโยคส้ันๆงํายๆในช้ันเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  เข๎าใจและใช๎ประโยคงายๆในช้ันเรียน สถานศึกษา และชีวิตประจ าวัน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  เข๎าใจและใช๎ประโยคในชีวิตประจ าวัน ส่ือสารเรื่องตํางๆใกล๎ตัวตาม

สถานการณ์ 
 
จุดเน้นที่ ๕ ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 

ค าอธิบายจุดเนน้ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓   ๑)พัฒนาการสมดุลทุกด๎าน 
   ๒) ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหา 
   ๓) ทักษะชีวิต ชํวยเหลือตนเองได๎ 
   ๔) มีความสุข รักการเรียนรู๎ 
 

จุดเน้นที่ 6 สุขภาพกายและจิตดี 
ค าอธิบายจุดเน๎น 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑) สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
      ๒) ภาวะโภชนาการดี สมสํวน 
      ๓) ปลอดภัยจากโรคติดตํอ 
      ๔) หํางไกลจากยาเสพติด 
 
 



 
57 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

จุดเน้นที่ 7 มีวินัย 
ค าอธิบายจุดเนน้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑) การตรงตํอเวลา 
      ๒) มีระเบียบ 
      ๓) สะอาด 
      ๔) มีมารยาท 

 
จุดเน้นที่ ๘ ใช้เทคโนโลยี 

ค าอธิบายจุดเนน้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  1) ใช๎แนวคิดเชิงค านวณ ประมวลผลข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ          
                                                              แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

2) เรียนรู๎ดิจิทัล เข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
ปลอดภัยและสร๎างสรรค์ 
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มาตรการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 
๑. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น   อ่าน-เขียนภาษาไทย 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.  ก าหนดนโยบายเรํงรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยการอําน -เขียนภาษาไทย เปูาหมาย 

นักเรียนอํานไมํออก เขียนไมํได๎ต๎องไมํมี และพัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในด๎านภาษาไทย 
๒.   จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือมาตรการเรํงรัดคุณภาพการอําน -เขียนภาษาไทย ระหวําง

ส านักงานเขตพื้นท่ีกับทุกโรงเรียนในสังกัด 
๓.   ตรวจสอบคัดกรองความสามารถในการอํานของนักเรียนช้ัน ป.๑ – ม.3 เพื่อเป็นข๎อมูลแกํ

ครูผ๎ูสอนในการซํอมเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔.   สํงเสริมและสนับสนุนโดยการพัฒนาครูเกี่ยวกับการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ตาม

แนวทางการประเมินผล PISA 
๕.   จัดประกวดแขํงขันทักษะความสามารถด๎านภาษาไทย  ระดับเขตพื้นท่ี 
๖.   นิเทศก ากับติดตามอยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่องท่ัวถึง โดยการสร๎างเครือขํายการนิเทศ โดย

คณะกรรมการระดับตํางๆ 
๗.   คัดสรรโรงเรียนท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีด าเนินการประสบ

ผลส าเร็จ ยกยํอง เชิดชูเกียรติ 
๘.   สรุปรายงานความก๎าวหน๎าการด าเนินการเพื่อพัฒนาตํอยอด 
๙.   สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิชาการภาษาไทย  ครูแกนน า  ครูเครือขํายภาษาไทย

ต๎นแบบ  และชมรมครูภาษาไทย  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย  

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
๑.ทุกอ าเภอประกาศปฏิญญาในการเรํงรัดคุณภาพการอําน-เขียนภาษาไทย 
๒.  ประสานความรํวมมือแลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ 

๒.๑  ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการภาษาไทยระดับอ าเภอเพื่อด าเนินการพัฒนาภาษาไทย
อยํางเข๎มข๎นในระดับอ าเภอและศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพ 

๒.๒  พัฒนาโดยใช๎เครือขํายศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพแบบมีสํวนรํวม 
๓.  คณะกรรมการระดับอ าเภอก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการเรํงรัดคุณภาพการอําน -

เขียนภาษาไทย 
๔.  จัดประกวดแขํงขันทักษะความสามารถด๎านภาษาไทย ระดับอ าเภอและศูนย์สํงเสริม

ประสิทธิภาพ 
๕.  รายงานความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตํอเขตพื้นท่ี 

ระดับโรงเรียน  
๑.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการอําน-เขียนภาษาไทย 
๒.  ก าหนดนโยบายให๎ครูทุกคนมีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหานักเรียนอํานไมํออก เขียนไมํได๎ และพัฒนา

นักเรียนให๎มีความสามารถในการอํานรู๎เรื่องและส่ือสารได๎ 
๓.  ประสานผ๎ูปกครองให๎มีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาการอํานไมํออก เขียนไมํได๎และพฒันาภาษาไทยอยําง

ใกล๎ชิด 
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๔.  น าผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการอําน / ผลการสอบวิชาภาษาไทย ทุกระดับช้ัน
มาใช๎วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

๕.  กระต๎ุน  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูค๎นหาวิธีการ  รูปแบบ และจัดท า  จัดหานวัตกรรม ส่ือ   
แบบฝึกท่ีใช๎ในการแก๎ไขปัญหาการอําน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย 

๖.  ก ากับ  ติดตาม  นิเทศการด าเนินงานความสามารถในการอําน การเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   รายงานความก๎าวหน๎าตํอเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกภาคเรียน 

ระดับห้องเรียน 
๑.  จัดท าข๎อมูลนักเรียนท่ีอํานไมํออก เขียนไมํได๎และไมํมีความเข๎าใจในการอํานทุกช้ัน  และจัด

กิจกรรมแก๎ไขปัญหานักเรียนท่ีอํานไมํออก เขียนไมํได๎  ด๎วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย  โดย
จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนฝึกอํานแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว  หนังสือท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดให๎  ส่ือท่ีสถานศึกษาและส่ือท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  จัดห๎องเรียนพิเศษหรือจัดเข๎าคํายเพื่อ
แก๎ปัญหาการอําน เขียนโดยเฉพาะ  รวมท้ังสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและ   ยํอความให๎มากขึ้น 

๒.  จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด๎านการอําน เขียน และคิดวิเคราะห์ โดยใช๎     องค์
ความรู๎จากผลการทดสอบ  PISA  เชํน  ระดับสมรรถนะด๎านการอําน  แนวการต้ังค าถามของข๎อสอบ  แนวการ
ตอบค าถาม  เกณฑ์การให๎คะแนน  เป็นต๎น   

๓.  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
เชํน เรียนรู๎จากการท าโครงงาน เรียนรู๎ด๎วยวิธีสืบค๎นข๎อมูล เรียนรู๎จากข๎อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน และ
เรียนรู๎จากปัญหาส่ิงแวดล๎อมในชุมชน เป็นต๎น  ท้ังนี้ ให๎ค านึงถึงชํวงวัยและระดับช้ันของนักเรียน 

๔.  จัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอําน เขียน  ดังนี้  เป็นประจ าทุกวัน 
4.๑  เขียนตามค าบอก โดยใช๎ค าพื้นฐาน ค าท่ีมาจากส่ือท่ีหลากหลาย และคัดลายมือ 
4.๒  ทํองอาขยาน   
4.๓  ให๎ครูผ๎ูสอนภาษาไทยอํานหนังสือให๎นักเรียนฟัง  แล๎วถามค าถามตามแนว ๕ W ๑ H        

( ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  อยํางไร และท าไม )   
4.๔  พูดรายงานขําว  เสนอภาษาไทยวันละค า หน๎าช้ันเรียน 

๕.  ทุกห๎องเรียนต๎องจัดมุมภาษาไทย 
๖.  จัดท า  จัดหานวัตกรรม ส่ือ  แบบฝึก ท่ีใช๎ในการแก๎ไขปัญหาการอําน การเขียนและพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย   
๗.  มีแผนซํอมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาอํานไมํออก เขียนไมํได๎และไมํมีความเข๎าใจในการอําน เป็น

รายบุคคล  และด าเนินการซํอมเสริมให๎นักเรียนอํานรู๎เรื่องและส่ือสารได๎ 
๘.  ให๎เพิ่มการใช๎ข๎อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบส้ันและแบบยาวเมื่อจบหนํวยการเรียน

ในการสอบระหวํางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อยํางน๎อยร๎อยละ ๓๐ ของการสอบแตํละครั้ง  

๒.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ใส่ใจคิดค านวณ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1.  มอบนโยบาย มาตรการเรํงรัดคุณภาพคณิตศาสตร์ให๎กับทุกโรงเรียน  เปูาหมาย “นักเรียนคิดเลข
เป็น คิดเลขคลํอง” ตามจุดเน๎นพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

2.  สํงเสริม สนับสนุน ส่ือ แบบฝึก นวัตกรรม คณิตศาสตร์ 
3.  สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู๎ครู โดยการนิเทศท้ังทางตรงและทางไกล   
4.  จัดกิจกรรมวิชาการคณิตศาสตร์ ส าหรับครูและนักเรียน ได๎แกํ  

-  เวทีน าเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดีของครู   
-  แขํงขันศักยภาพนักเรียน เชํน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก๎โจทย์ปัญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 
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5.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร      
จัดการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 1.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ

อ าเภอ ระดับกลํุมโรงเรียน  
2.  จัดกิจกรรมทางวิชาการคณิตศาสตร์ ส าหรับครูและนักเรียน  

-  เวทีน าเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดีของครู   
-  แขํงขันศักยภาพนักเรียน เชํน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก๎โจทย์ปัญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 

3.  จัดคํายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์  ป.3  ป.6  ม. 3  ทุกคน 

ระดับโรงเรียน 
1.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับช้ัน จัดท าข๎อมูลนักเรียนสรุปของโรงเรียน

ในภาพรวมและรายบุคคล 
2.  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการมีสํวนรํวม 
3.  สํงเสริม จัดหา สนับสนุน ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จัดห๎องคณิตศาสตร์  แหลํงเรียนรู๎ 

คณิตศาสตร์ ฯลฯ 
4.  จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถของนักเรียนด๎านคณิตศาสตร์ โดยกลํุมสาระการเรียนรู๎

คณิตศาสตร์ หรือชมรม ชุมนุมคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

กิจกรรมประจ าเดือน 
1.  ประเมินผลความสามารถการคิดค านวณ เดือนละ 1 ครั้ง พร๎อมวิเคราะห์ผลนักเรียนใน

ภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและสรุป รายงานผลความก๎าวหน๎า 
2.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมประจ าภาคเรียน 
1.  จัดกิจกรรมวันวิชาการ (ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) เชํน 

-  จัดแขํงขันศักยภาพนักเรียน เชํน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก๎โจทย์ปัญหา  เกม 24  
ซูโดกุ   เอแม็ท ฯลฯ 

-  จัดฐานการเรียนรู๎ โดยจัดกิจกรรมแยกหรือบูรณาการกับกลํุมสาระอื่นๆ  จัดคําย
คณิตศาสตร์  

-  เวที นวัตกรรมของครูคณิตศาสตร์ 
2.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
         ระดับห้องเรียน 

   กิจกรรมประจ าวัน (เวลาเรียนปกติ) 
๑.  คัดกรองนักเรียนในช้ันเรียนแบํงเป็นกลํุมพื้นฐาน  และกลํุมก๎าวหน๎า 
๒.  จัดท าส่ือ แบบฝึก นวัตกรรมคณิตศาสตร์  ใช๎ฝึกนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
๓.  จัดมุมคณิตศาสตร์ ปูายนิเทศ  แหลํงเรียนรู๎ 
๔.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
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  กิจกรรมประจ าวัน (นอกเวลาเรียนปกติ) 
๑.  จัดกิจกรรมฝึกซํอมเสริมนักเรียนกลํุมพื้นฐานและกลํุมก๎าวหน๎า 
๒.  ฝึกคิดเลขเร็ววันละ  5  นาที   
๓.  ฝึกคณิตคิดในใจ วันละ  5 ข๎อ 
๔.  ทํองสูตรคูณได๎ น าไปใช๎คิดค านวณได๎อยํางรวดเร็ว 
๕.  จัดท าส่ือ แบบฝึก นวัตกรรมคณิตศาสตร์  ใช๎ฝึกนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
๖.  จัดมุมคณิตศาสตร์ ปูายนิเทศ  แหลํงเรียนรู๎ 
7.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
จัดเกมคณิตศาสตร์เสริมการเรียนประจ าสัปดาห์  เชํน เกม  24  ซูโดกุ  ตารางร๎อย  อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์  คิดเลขเร็ว GSP  เอแม็ท ฯลฯ  ให๎เด็กเรียนรู๎อยํางสนุก มีความสุขและท่ัวถึงทุกคน 
กิจกรรมประจ าเดือน 

1.  ประเมินผลความสามารถการคิดค านวณเดือนละ 1 ครั้ง พร๎อมวิเคราะห์ผลนักเรียนใน
ภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและรายงานผลความก๎าวหน๎าให๎ผ๎ูบริหารโรงเรียนทราบ 

2.  จัดแขํงขันความสามารถนักเรียน  เชํน  คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก๎โจทย์ ปัญหา เกม 24  ซู
โดกุ เอแม็ท ฯลฯ 

3.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๓.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.  นโยบายยกระดับ / เปูาหมายผลสัมฤทธิ์ ผล NT ติดอันดับ 1 ใน 10   ผล O-NET ป.6 ติด
อันดับ 1 ใน 5  และ ผล  O – NET  ม.3 ติดอันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 

๒.  สนับสนุนทรัพยากร เชํน  สนับสนุนต๎นฉบับข๎อสอบ Pre O-NET 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎  
สนับสนุนส่ือนวัตกรรม   และหรืองบประมาณการด าเนินการส าหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสม 

3.   แบํงกลํุมโรงเรียนตามผลการประเมินระดับชาติเป็นกลํุมฟูาใส  หํวงใย  ใกล๎ชิด 
๔.  ก ากับ ติดตาม นิเทศ ให๎ความชํวยเหลือเต็มพื้นท่ี  โดยศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนตามศูนย์

สํงเสริมประสิทธิภาพฯท่ีรับผิดชอบทุกโรงเรียนเป็นพิเศษ โรงเรียนท่ีมีผล NT, O-NET ตามความจ าเป็นท่ีแบํงเป็น
กลํุมฟูาใส  หํวงใย  ใกล๎ชิด 

๕.  สร๎างขวัญ ก าลังใจครู / ผ๎ูบริหาร เชํน อาจจะมอบโลํรางวัลคะแนนสูงสุดรายสาระ และคะแนน
รวม  มอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 5 ล าดับแรก หรือมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงกวําคําเฉล่ียระดับประเทศ หรือพิจารณา
ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให๎กับผ๎ูบริหาร / ครูผ๎ูสอนท่ีมีผล O-NET สูง และมีความก๎าวหน๎าสูงสุด  ตาม
ความเหมาะสมและกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

๖.  สรุปรายงานความก๎าวหน๎าการด าเนินงานเพื่อพัฒนาตํอยอด 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1.  ประสานความรํวมมือ แลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ 

1.1  ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ เพื่อด าเนินการพัฒนาอยํางเข๎ม ระดับอ าเภอ / ศูนย์
สํงเสริมประสิทธิภาพฯ 

1.2  พัฒนาโดยใช๎เครือขํายศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพฯ แบบมีสํวนรํวม 
2.  ประธานคณะกรรมการระดับอ าเภอ (รอง ผอ.สพป.ปข.1) ก ากับ ติดตาม ให๎ความชํวยเหลือ

สถานศึกษาตามความจ าเป็นเรํงดํวนโรงเรียนในกลํุมใกล๎ชิด 
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3.  รายงานความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตํอเขตพื้นท่ี 

ระดับโรงเรียน   
1.  จัดท าข๎อมูลการวิเคราะห์จุดอํอนรายกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
2.  จัดท าข๎อมูลการคัดแยกเด็ก จัดกลํุมเด็ก เพื่อสํงเสริม เรํงรัดคุณภาพ  
3.  จัดการสอนซํอมเสริมชํวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามข๎อมูลท่ีได๎จากข๎อ 1 และข๎อ 2  
4.  วางแผนการจัดสอบ Pre O-NET และวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับการพัฒนาตามข๎อบกพรํอง   
5.  วางแผนการวัดผลประเมินผล  ก าหนดให๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎วัดและประเมินผลตาม

มาตรฐานการเรียนรู๎  ส าหรับการสอบในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ให๎ใช๎ข๎อสอบแบบบรรยายอยํางน๎อยร๎อยละ 30  
การสอบปลายภาค/ปลายปีใช๎ข๎อสอบแนว  O-NET ,NT   

6.  ประสานผ๎ูปกครองให๎มีสํวนรํวมดูแลบุตรหลาน 
7.  ผ๎ูบริหารโรงเรียน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และซํอมเสริม และ พัฒนาอยํางเข๎ม 

ระดับห้องเรียน   
1.  วิเคราะห์จุดอํอน รายกลํุมสาระการเรียนรู๎ รายมาตรฐาน 
2.  คัดแยกเด็ก จัดกลํุมเด็ก  
3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับกลํุมเด็ก เชํน การสอนซํอมเสริมเด็กอํอน และสํงเสริมกลํุม

เด็กเกํงด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เรํงรัดคุณภาพ จัดการสอนซํอมเสริมชํวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามข๎อมูลท่ี
ได๎จากข๎อ 1 และข๎อ 2  

4.  ด าเนินการสอบ Pre O-NET และวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับการพัฒนาตามข๎อบกพรํอง  
5.  ด าเนินการวัดและประเมินทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ยึดตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ส าหรับในแตํละ

หนํวยการเรียนรู๎ใช๎ข๎อสอบแบบบรรยายอยํางน๎อยร๎อยละ 30 การสอบปลายภาค/ปลายปีใช๎ข๎อสอบแนว    O-
NET, NT  มีข๎อมูลย๎อนกลับให๎นักเรียนได๎พัฒนาตัวเอง 

6.  รายงานผลการเรียนรู๎พัฒนาการ ความก๎าวหน๎าและพฤติกรรมของนักเรียนให๎ผ๎ูปกครองทราบ 

๔.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language 

Teaching: CLT) ของครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (CLT) และเจตคติตํอการเรียนภาษาอังกฤษของผ๎ูเรียน 
3. พัฒนาระบบสํงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด๎วย 

3.1 ระบบการนิเทศติดตามจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและการนิเทศภายใน 
3.2 ระบบเครือขํายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.  พัฒนาครูภาษาอังกฤษให๎จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล๎องกับวิธีการเรียนรู๎ที่เน๎นการส่ือสาร(CLT) 
๒.  สร๎างความเข๎มแข็งของศูนย์เครือขํายโดยให๎การสนับสนุนด๎านบุคลากร 
๓.  สํงเสริม พัฒนา ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางภาษาของผ๎ูเรียนทุกระดับ 

ระดับโรงเรียน 
๑.  เน๎นการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๒.  สนับสนุนให๎ครูท างานรํวมกับเครือขํายด๎วยความเข๎มแข็ง 
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๓.  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน๎นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
4.  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสํงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผ๎ูเรียน 

ระดับห้องเรียน 
๑.  วิเคราะห์สภาพปัญหาผ๎ูเรียนจากการประเมินตามตัวชี้วัด การท ากิจกรรม แล๎ววางแผนแก๎ปัญหา 

และสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได๎จริง 
๒.  จัดกิจกรรมและสร๎างบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๓.  จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสอดคล๎องกับวิธีการเรียนรู๎ที่เน๎นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร(CLT) 

๕. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น  ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให๎สอดคล๎องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2.  พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนต๎นแบบ / เครือขําย / มอนเตสซอรี / จัดกิจกรรม

พัฒนาวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  
3.  สํงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย  
4.  จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร๎างเด็ก พัฒนาพํอแมํ ผ๎ูปกครอง ระดับปฐมวัย 
5.  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎วิชาการการศึกษาปฐมวัย น าเสนอและแบํงปันผลงานครู และกิจกรรม

แสดงศักยภาพนักเรียนปฐมวัย 
๖.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1.  นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
2.  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎และแขํงขันศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
3.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับโรงเรียน 
๑.  สํงเสริมการพัฒนาเด็กภายใต๎แนวคิด ห๎องเรียนอนุบาลนําอยูํ ผ๎ูบริหารใสํใส ครูแจํมใส ผ๎ูปกครอง

รํวมใจ เด็กมารยาทไทยงดงาม 
2.  สํงเสริมการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยในห๎องเรียนปฐมวัยแบบบูรณาการ 
๓.  สํงเสริมประเมินพัฒนาการ ติดตามความก๎าวหน๎านักเรียนระดับปฐมวัย ทุกภาคเรียน   
4.  นิเทศภายใน ให๎ความรู๎ ประสานความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง ชุมชน องค์กร 

ระดับห้องเรียน 
1.  จัดการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมสารการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานการ

ลงมือปฎิบัติ และการเลํนอยํางมีความหมาย 
2.  ครูอํานหนังสือให๎เด็กฟังทุกวัน ๆ ละ 5 – 10 บรรทัด 
3.  จัดมุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมุมประจวบคีรีขันธ์ของเราในห๎องเรียน หรือนอก

ห๎องเรียน 
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ 
5.  ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล จัดกลํุมเด็กเป็น 3 กลํุม ความพร๎อม  (ดี พอใช๎ ควรพัฒนา) 

และวางแผนพัฒนาเด็กตามศักยภาพรายบุคคล  
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6.  ให๎ความรู๎กับผ๎ูปกครอง และประสานความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง ชุมชน ในการสํงเสริมพัฒนาการ
นักเรียน 

7.  จัดท าบันทึกข๎อตกลงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กกับผ๎ูปกครอง 
8.  เด็กทํองค าคล๎องจอง  บทกวี  ทุกวันกํอนกลับบ๎าน 

6. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น  สุขภาพกายและจิตดี 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.  สํงเสริมสนับสนุนให๎ครู ผ๎ูสอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 
๒.  สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนได๎พัฒนาตนเองมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู๎

ให๎กับผ๎ูเรียนได๎เต็มศักยภาพ 
๓.  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผ๎ูสอน 
๔.  จัดกิจกรรมการแขํงขันความสามารถของนักเรียนกลํุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
๕.  สํงเสริมการด าเนินการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  การด าเนินการ โครงการอาหารกลางวัน 

การปูองกันโรคติดตํอ งานอนามัยนักเรียน   โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ
กีฬานักเรียน  และโครงการอื่นๆท่ีสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน  

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.  ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต ๑ ในการ

ด าเนินการท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
๒.  จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขัน/ประกวดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับโรงเรียน/ห้องเรียน 
1.  จัดท าโครงการ/กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2.  สํงเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวทางหลักสูตร 
3.  เฝูาระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดตํอในโรงเรียน 
4.  สํง เสริมพัฒนานักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  และให๎การสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

ระดับห้องเรียน 
1.  จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร 
๒.  เฝูาระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดตํอในห๎องเรียน 
๓.  สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  และให๎การสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

7.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น มีวินัย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1.  สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คุณธรรมของนักเรียน ด๎านความมีวินัย 

2.  วางแผนสนับสนุนทุกเรื่องท่ีจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังงบประมาณ ส่ือการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด๎านความมีวินัย 
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3.  ก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรมด๎านความมีวินัย 4  ด๎าน ได๎แกํ การตรงตํอเวลา ความมีระเบียบ ความ
สะอาด และการมีมารยาท และได๎นิยามตัวชี้วัดท้ัง 4 ด๎าน ดังนี้ 

การตรงตํอเวลา หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ให๎ส าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด เกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลา สํงการบ๎านทันเวลาท่ีก าหนด รํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงตรงเวลา เข๎า
เรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด ปฏิบัติกิจกรรมให๎เสร็จทันเวลา กลับบ๎านตรงเวลา มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย 

ความมีระเบียบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบแผน ท่ีวางไว๎เกี่ยวกับการ
แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบ เข๎าแถวและเดินแถวชิดขวาให๎เป็นระเบียบ จัดเก็บอุปกรณ์การเรียน/ของใช๎/ของเลํน 
และจัดโต๏ะ–เก๎าอี้ให๎เป็นระเบียบ นั่งเรียนและรับประทานอาหารให๎เป็นระเบียบ ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมในขณะท่ีครู
สอน ปฏิบัติกิจกรรมตามข๎อตกลง/ขั้นตอน ท างานเด่ียว/กลํุมอยํางเป็นระเบียบ รู๎จักวางแผนในการท างานอยํางมี
ระบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข๎อตกลงของห๎องเรียนและโรงเรียน 

ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดของรํางกาย
และส่ิงแวดล๎อม เกี่ยวกับการดูแลรักษารํางกายและแตํงกายให๎สะอาดเรียบร๎อยอยูํเสมอ ดูแลรักษาความสะอาด
ส่ิงของ เครื่องใช๎ ห๎องเรียน และบริเวณโรงเรียน ล๎างมือกํอน–หลังรับประทานอาหารให๎สะอาด แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารให๎สะอาด แยกและท้ิงขยะให๎เป็นที่ ท าช้ินงาน/ผลงานให๎สะอาดเรียบร๎อย 

การมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให๎มีกริยา วาจาท่ีสุภาพเรียบร๎อย 
ท่ีบุคคลพึงปฏิบัติในสังคม เกี่ยวกับการแสดงความเคารพครูและผ๎ูปกครอง พูดจาไพเราะและสุภาพอํอนโยน ยกมือ
ถาม–ตอบ ไมํพูดคุยและหยอกล๎อเลํนกันขณะท่ีครูสอน เข๎าแถวรอรับอาหารอยํางเป็นระเบียบ และแสดงความ
คิดเห็นอยํางสมเหตุสมผลและยอมรับฟังผ๎ูอื่น 

4.  วางแนวทางการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด๎านความมีวินัยและจัดท าคํูมือด าเนินงานตาม
นโยบาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 “ทุกคนต๎องมีวินัย”  

5.  ประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกอ าเภอ  แจ๎งจุดเน๎นด๎านความมีวินัย 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอ 

ระดับกลํุมโรงเรียน   โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการก ากับ ติดตาม และด าเนินการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

ระดับโรงเรียน 
1.  น านโยบายสํูการปฏิบัติการสร๎างคนให๎มีวินัย  โดยจัดท าแผนงาน/โครงการสร๎างคนให๎มีวินัย ไว๎ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
2. ก าหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม การสร๎างคนให๎มีวินัย 
3.  ลงมือปฏิบัติการสร๎างนักเรียนให๎มีวินัย 
4.  ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ระดับห้องเรียน 
1. ครูวางแผนการพัฒนาความมีวินัย 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยน าไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลํุมสาระ

การเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม เชํน กํอนเข๎าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียนอยํางตํอเนื่อง ท้ังนี้ ขึ้นอยูํกับความสะดวกและบริบท
ของโรงเรียน 
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3. ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางให๎กับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย 

4.  ยกยํอง ชมเชยนักเรียนเพื่อเป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจ 

8.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ใช้เทคโนโลย ี

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.  สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ Coding STEM 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 
๒.  สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎พัฒนาตนเองมีความรู๎ความเข๎าใจใน

การจัดกระบวนการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ Coding และ STEM ให๎กับผ๎ูเรียนได๎เต็มศักยภาพ 
๓.  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผ๎ูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.  จัดกิจกรรมการแขํงขันความสามารถของนักเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ

อ าเภอ ระดับกลํุมโรงเรียน  
๒.  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการก ากับ ติดตาม 
3.  จัดกิจกรรมการแขํงขันความสามารถของนักเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับระดับอ าเภอ/ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับโรงเรียน 
1.  น านโยบายสํูการปฏิบัติ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 

Coding และ STEM  ไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
2. ก าหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนานักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ระดับห้องเรียน 
1.  ครูวางแผนการพัฒนาความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 
2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการบูรณาการกับกลํุม

สาระอื่นๆ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆได๎  
๓. สํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  และให๎การสํงเสริมสนับสนุนนักเรี ยนท่ีมี

ความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่  3 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และรัฐบาลมอบให๎ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  จัดท าแผนปฏิบัติการลํวงหน๎า  1  ปี  โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวงเงินงบประมาณ  5,000,000  บาท  เพื่อใช๎ส าหรับ
บริหารจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 1. คําใช๎จํายงบงานประจ า                                           จ านวน  3,365,000  บาท 
 2. คําใช๎จํายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงาน 
  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1   จ านวน  1,635,000  บาท 
 
ตารางที่ 12 แสดงกรอบวงเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 

ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบงานประจ า 

  - คําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ    งบประมาณ  2,435,000 บาท 
  - คําสาธารณูปโภค                   งบประมาณ     930,000 บาท 

3,365,000 
 
 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 6 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1,635,000 

 นโยบายท่ี 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ         
จ านวน  1  โครงการ 

35,700 

นโยบายท่ี 2  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ     
                 จ านวน  3  โครงการ 

207,965 

นโยบายท่ี 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน  20  โครงการ 

1,009,210 

นโยบายท่ี 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
จ านวน  4  โครงการ 

31,555 

นโยบายท่ี 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
จ านวน  2  โครงการ 

29,000 

 นโยบายท่ี 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา          
                 จ านวน  3  โครงการ 

321,570 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
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  เพื่อให๎การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  
สะดวกในการก ากับติดตามการใช๎จํายงบประมาณในสํวนของงบงานประจ า  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ได๎ก าหนดการใช๎จํายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  รายละเอียดดังตารางท่ี  13 
 
ตารางที่ 13 แผนการใช๎จํายงบงานประจ า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ าแนกเป็นรายไตรมาส 
 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,238,000 309,500 309,500 309,500 309,500 
1. คําเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2. คําซํอมแซมยานพาหนะ 

และขนสํง 
150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

3. คําซํอมแซมครุภัณฑ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4. คําซํอมแซมส่ิงกํอสร๎าง 148,000 37,000 37,000 37,000 37,000 
5. คําใช๎จํายในการบ ารุงรักษา    

เครื่องปรับอากาศ 
20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

6. คําจ๎างถํายเอกสาร 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
7. คําวัสดุส านักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
8. คําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 
9. คําใช๎จํายอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
10 ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน 1,197,000 252,000 315,000 315,000 315,000 

 1) แมํบ๎าน 2 รายๆ ละ 12 
เดือนเดือนละ 9,000 บาท 

2) กลํุมบริหารงานการเงินฯ           
– วุฒิ ป.ตรี 1 ราย เดือนละ  

15,000 บาท (12 เดือน) 
– วุฒิ ป.ตรี 1 ราย เดือนละ 

15,000 บาท (3 เดือน) 

216,000        
 

 
180,000 

 
45,000 

 

54,000 
 
 

45,000 
 

45,000 
 

54,000 
 
 

45,000 
 

– 
 

54,000 
 
 

45,000 
 

– 

54,000 
 
 

45,000 
 

– 
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ตารางที่ 13 (ตํอ) 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 4) กลํุมอ านวยการ 1 ราย          

    -วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000   
     บาท (12 เดือน)  
    -วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000   
     บาท (9 เดือน)  
    -คนสวน เดือนละ 9,000 
     บาท (10 เดือน) 
   -พนักงานขับรถยนต์ 2 ราย  

เดือนละ 9,000 (12 เดือน) 
5) -กลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกล 

1 ราย วุฒิ ป.ตรี    (9 เดือน) 

 
180,000 

 
135,000 

 
90,000 

 
216,000 

 
135,000 

 
 
 

 
45,000 

 
- 

 
9,000 

 
54,000 

 
- 

 

 
45,000 

 
45,000 

 
27,000 

 
54,000 

 
45,000 

 

 
45,000 

 
45,000 

 
27,000 

 
54,000 

 
45,000 

 

 
45,000 

 
45,000 

 
27,000 

 
54,000 

 
45,000 

 

ค่าสาธารณูปโภค 930,000 232,500 232,500 232,500 232,500 
11 คําไฟฟูา 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 
12 คําน้ าประปา 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
13 คําโทรศัพท์ 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 
14 คําไปรษณีย์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

รวมทั้งสิ้น 3,365,000 794,000 857,000 857,000 857,000 
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  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎ด าเนินการจัดท าโครงการ จ านวน 32 โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน  1,635,000  บาท  
สนองนโยบายท้ัง  6 นโยบาย รายละเอียดตามตารางท่ี  14 
 

ตารางที่ 14 แสดงโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ าแนกตามนโยบายส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 
 

อบรมการปูองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย 
ด๎านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์  

นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ 
 

35,700 
 

                     รวมโครงการนโยบายที่ 1 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  35,700 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  2564 นางหริณญา  รุํงแจ๎ง 95,500 
2 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช๎ข๎อสอบ

มาตรฐานในการสอบปลายปี เพื่อการประเมินคุณภาพ
ผ๎ูเรียน  

นางสาวอาภัสรา  คนงาน 21,965 

                       รวมโครงการนโยบายที่ 2 จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ  117,465 
 

นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวอาภัสรา  คนงาน 44,425 
2 อบรมผ๎ูบริหารสถานศึกษาและข๎าราชการครูให๎มีความรู๎

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี 
นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม 24,300 

3 การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางดารณี  พราหมณ์ส าราญ 45,300 

4 อบรมการจัดท าราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจ
รับงาน งบลงทุน  คําท่ีดิน  และส่ิงกํอสร๎าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นางพัชรี  อนรรฆเมธี   14,700 
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ตารางที่ 14 (ตํอ) 
 

นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
5 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 86,850 
6 ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 90,480 

7 ประชุมรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุม และผ๎ูอ านวยการ            
หนํวยตรวจสอบภายใน  

นางวัลญา  กล่ินนิรัญ 43,640 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
ระบบควบคุมภายใน 

วําที่ร๎อยตรีอรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย 36,390 

9 การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

นางเรวดี  บุตรเล็ก 130,000 

10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ของ
ผ๎ูบริหารการศึกษา 

นางภูวลักณ์  วราวุธวิวัฒน ์
 

22,600 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด๎านระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564   

นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ 
 

- 

12 การพัฒนาการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัล สนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรู ๎

นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
 

71,325 

13 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเพื่อเตรียมผ๎ูเรียนให๎มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 83,400 

14 การพัฒนาการประเมนิพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
ของเด็กปฐมวัย 

นางหริณญา  รุํงแจ๎ง 82,180 

15 พัฒนาทักษะครูดนตรีไทย นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 47,800 
16 ปฐมนิเทศข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

บรรจุใหมํ “ครูผ๎ูชํวย” 
นางบุญเรียม  แก๎วดี 66,900 

17 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 81,240 
18 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาท่ีสาม                

(ภาษาเมียนมาร์/พมํา)  
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 24,000 

19 ยกระดับการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด๎านวิทยาการค านวณ  “Coding & Computing 
Science” 

นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย์ 90,500 

20 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและ
การบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS      

นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย์ 22,200 

                       รวมโครงการนโยบายที่  3 จ านวน    โครงการ 18 งบประมาณ  1,108,230 
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ตารางที่ 14 (ตํอ) 
 

นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
 ทางการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน๎มวําจะออกกลางคัน และ

นักเรียนออกกลางคัน  ปีการศึกษา  2563 
นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 10,000 

2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และการส ามะโน
ประชากรวัยเรียน 

นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 10,000 

3 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 นางนิตยา  วิชนา - 
4 การสํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   นางณชสร  นิลทวี 11,555 
5 เปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพให๎กับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
นางสาวจิราภรณ์ หมายเมฆ 
 

13,680 

รวมโครงการนโยบายที่  4  จ านวน  5  โครงการ งบประมาณ 45,235 
 

นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 สร๎างจิตส านึกด๎านการบริหารจัดการขยะและความรู๎ใน

การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
นางเรวดี  บุตรเล็ก 15,000 

2 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางรัชนก  อยูํหนุน 14,000 

                       รวมโครงการนโยบายที่  5  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  29,000 
 

นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 237,160 

2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 62,210 
รวมโครงการนโยบายที่  6  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 299,370 

รวมโครงการนโยบายที่  1–6  จ านวน  32  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 1,635,000 
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ตารางที่ 15  โครงการรองรับ  กรณีได๎รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก  สพฐ. 
 

ท่ี ชื่อโครงการ 
สนอง

นโยบาย 
สพฐ. ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 

1 สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ด๎วยรูปแบบ Active Learning ของครูผ๎ูสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน                  

3 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 74,350 

2 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 

2 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 350,000 

3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํูทักษะการท างาน 
เป็นทีม “เขตพื้นท่ีการศึกษาก๎าวไกล การศึกษา 
ไทยก๎าวหน๎า” 

3 นางบุญเรียม  แก๎วดี 262,400 

4 อบรม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
สํูความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ลูกจ๎างประจ า 
และลูกจ๎างช่ัวคราว 

3 นางบุญเรียม  แก๎วดี 287,200 

5 พัฒนาเครือขํายทางการศึกษา และเสริมสร๎าง
ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 

3 นางบุญเรียม  แก๎วดี 489,950 

6 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พบพระ พบธรรม  
น าชีวิต” ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบ
เกียรติคุณบัตร “บุคคลทรงคุณคํา” ประจ าปี  
2564 

3 นางบุญเรียม  แก๎วดี 122,650 

รวมโครงการทั้งหมด  6  โครงการ   งบประมาณ 1,586,550 
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โครงการ อบรมการปูองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด๎านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด๎านความมั่นคง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมสนับสนุนในการสร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับมือกับ 
 การเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํในทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดชอบ  นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ  และ  นายสุภานุมาศ  ประชาชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – สิงหาคม  2564  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์ และมีพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง  และ
รวดเร็ว  ท าให๎ เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็น เครื่ องมืออยํ างหนึ่ ง ท่ีมี ศักยภาพสูง  ซึ่ งจะ เห็นไ ด๎วํ า  
บางหนํวยงานได๎มีการเรํงพัฒนาศักยภาพด๎าน Cyber security ขององค์กรมากขึ้น  และประกอบกับทุกวันนี้ 
ทุกคนจ าเป็นท่ีจะต๎องมี Internet เป็นหลักในการติดตํอส่ือสาร ไมํวําจะเป็นเว็ปไซต์ ไลน์ อีเมล์ Facebook หรือ
แม๎กระท่ังแอพลิเคช่ันตํางๆ จ าเป็นต๎องมีข๎อมูลสํวนตัวในการสมัครใช๎งานเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีความเส่ียงใน    
การท่ีจะโดนแฮคและขโมยข๎อมูลเหลํานั้นได๎ ซึ่งในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน๎น        
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได๎ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ให๎
มีการเฝูาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน ครู และโรงเรียน โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทาง   
ไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ ดังนั้น จึงต๎องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจถึง
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ในองค์กร และเข๎าใจวิธีการปูองกันภัยคุกคามประเภทตําง ๆ ด๎านไซเบอร์
ตํอไป 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นถึงปัญหาและความส าคัญ
ดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการอบรมการปูองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด๎านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎มีความรู๎ความเข๎าใจถึงภัยคุกคาม ความเส่ียง และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นจากการใช๎งานไซเบอร์ 
 2.2 เพื่อน าความรู๎ท่ีได๎จากการอบรมไปถํายทอดให๎กับบุคคลอื่นได๎ 
 2.3 เพื่อใหโ๎รงเรียนได๎มีมาตรการในการรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       จัดอบรมการปูองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด๎านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์ให๎กับ
โรงเรียน จ านวน 118 โรง  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎รู๎จักปูองกัน รับมือตํอการคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถน าความรู๎ไป
ขยายตํอบุคคลอื่นได๎  
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. แตํงต้ังและประชุมคณะท างาน 
2. แจ๎งโรงเรียนทุกโรง สํงผ๎ูรับผิดชอบ จ านวน  

1 คน เข๎ารับการอบรม 
3. จัดท าและเผยแพรํคํูมือการอบรมปูองกันภัย

คุกคามความมั่นคงปลอดภัยด๎านโทรคมนาคม
และทางไซเบอร์ทางเว็บไซต์ 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรม work shop  
จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 1 วัน 

    รุํนท่ี 1 อ าเภอเมืองและทับสะแก จ านวน 
60 คน คณะท างาน 12 คน รวม 72 คน 

    รุํนท่ี 2 อ าเภอบางสะพานและบางสะพานน๎อย 
จ านวน 58 คน คณะท างาน 12 คน รวม 
70 คน 

    ในหัวข๎อดังนี้ 
    4.1 สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคง

ด๎านการส่ือสารโทรคมนาคม 
    4.2 การปูองกันภัยคุกคามความมั่นคง

ปลอดภัยด๎านไซเบอร์ 
    4.3 จัดท ามาตรการปูองกันภัยคุกคาม  

ความมั่นคงปลอดภัยด๎านไซเบอร์  
5. นิเทศ ติดตามมาตรการปูองกันภัยคุกคามฯ 

ของโรงเรียนในสังกัด 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 

มกราคม  25๖4 
มกราคม  2564 

 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2564 
 

สิงหาคม 2564 

๓5,700  นายไพบูลย์  
     แสงประเสริฐ
และคณะ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  35,700  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 

1 
 

2 
 
 

คําวิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 
6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 
คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
ผ๎ูเข๎ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 2 
รุํน ๆ ละ 1 วัน 
รุํนท่ี 1 (72 คน  150 บาท  1 วัน) 
รุํนท่ี 2 (70 คน  150 บาท  1 วัน) 

 
14,400 

 
 
 
 
 

10,800 
10,500 

  
14,400 

 
 
 

10,800 
10,500 

รวม 14,400 21,300 - 35,700 
 
6.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามฯ เพิ่มข้ึน 
2. โรงเรียนทุกโรงมีมาตรการปูองกันภัยคุกคามฯ  
 

- ทดสอบ 
 
- ส ารวจ 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบส ารวจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมตระหนักถึงภัยอันตรายและภัยคุกคามท่ีมากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
เทคนิคและมาตรการตํางๆ ในการปูองกัน  
 7.2 เป็นการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ และความเข๎าใจรํวมกันเผชิญหน๎ากับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
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โครงการ การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา  ปีงบประมาณ  2564 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่  2 ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน าไปใช๎ 
 ประโยชน์ หรือตํอยอดเชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบ นางหริณญา  รุํงแจ๎ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด๎านตําง ๆ  
อาทิ  ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  ตลอดจนด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนา
แล๎ว  ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร๎างและสะสมองค์ความรู๎ในด๎านเปูาหมาย
ตําง ๆ ให๎มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศท่ีใช๎แรงงานเข๎มข๎นไปเป็นประเทศท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู๎ด๎านการวิจัยและนวัตกรรม  ท้ังนี้   ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ในด๎านการศึกษายัง
ขาดแคลนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก๎ไขปัญหาตําง ๆ  ตลอดจนยังไมํสามารถน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ได๎อยําง
เต็มท่ี     
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎านองค์ความรู๎พื้นฐาน  มุํงเน๎นการวิจัยท่ีสร๎างองค์ความรู๎พื้นฐาน         
เพื่อการสะสมองค์ความรู๎ การตํอยอดไปสํูการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ และการตํอยอดไปสํูนวัตกรรมสามารถน าไป 
ใช๎ประโยชน์โดยตรง  การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการศึกษา  รวมท้ังการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบคุณภาพและการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให๎เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes  of  
Education,  DOE  Thailand)  ท่ีก าหนดไว๎คือ  คุณลักษณะของคนไทย  ๔.๐  ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์  การพัฒนา
ประเทศสํูความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  โดยคนไทย  ๔.๐  จะต๎องธ ารงความเป็นไทยและแขํงขันได๎ในเวทีโลก  นั่นคือ
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดคํานิยมรํวมของสังคมเป็นฐาน การพัฒนากระบวนการวิจัยระบบงานวิชาการ  ระบบบริหาร  
และงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  จะท าให๎ประสิทธิผลของงานบรรลุเปูาหมายอันพึงประสงค์ได๎ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาระบบงานวิชาการ  ระบบบริหารและงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตพื้นท่ี 
 2.2 เพื่อสํงเสริมสถานศึกษาให๎ใช๎กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี  ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  จ านวน  25  คน    
จ านวน  2  ระยะ ๆ ละ 3 วัน  
  2) จัดสรรทุนวิจัยให๎บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา  จ านวน  5  ทุน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีท่ีได๎รับการสํงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงานในหน๎าท่ีมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและสามารถน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนางานตามภารกิจได๎ในระดับดี   
  2) บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีและระดับโรงเรียนท่ีได๎รับการสํงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงาน 
ในหน๎าท่ี มีรายงานการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาภาระงานและผ๎ูเรียนได๎   
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวิจัย 
การปฏิบัติงาน 
    1.1 แตํงต้ังคณะท างาน 
    1.2 ให๎ความรู๎และปฏิบัติการเขียนวิจัยครั้งท่ี 1 

(โครงรํางการวิจัย) 
    1.3 ให๎ความรู๎และปฏิบัติการเขียนวิจัยครั้งท่ี 2 

(สร๎างเครื่องมือและรายงานผล) 
    1.4 ติดตามการด าเนินการวิจัย  น าเสนอ

ผลงานวิจัย 
    1.5 จัดสัมมนาน าเสนอผลการวิจัย 

 
 
มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
มิถุนายน 2564 
 
กรกฎาคม-กันยายน 
2564 
กันยายน 2564 

95,500 
 

นางหริณญา   
      รุํงแจ๎ง 
และคณะ 
 

2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาวิจัยบุคลากรระดับ
เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา 

2.1 แจ๎งให๎บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษาสํงโครงรํางวิจัยเพื่อคัดเลือก 

2.2 จัดสรรมอบทุนการวิจัย  จ านวน 5 ทุน 
ทุนละ 3,000 บาท  

 

 
 
มีนาคม  2564 
 
เมษายน 2564 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  95,500  บาท 
  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ปฏิบัติการเขียนวิจัยครั้งท่ี 1 จ านวน 3 วัน 

ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  จ านวน  25  คน   
- คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (25 คน x 150 บาท x 3 วัน) 
- คําวัสดุ 

  
 

  11,250 
 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 

11,250 
5,000 

2 ปฏิบัติการเขียนวิจัยครั้งท่ี 2 จ านวน 3 วัน 
ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  จ านวน  25  คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (25 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- คําอาหารเช๎า กลางวัน และเย็น 
  (25 คน x 80 บาท x 9 มื้อ) 
-  คําพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง    
-  คําวัสดุ 
-  คําท่ีพัก ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 25 คน 
   (25 คน × 600 บาท × 2 คืน) 

  
 
 

  5,250 
 

18,000 
  8,000 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 

 
 
3,000 

 

 
 
 
5,250 

 
18,000 
  8,000 
3,000 

 
30,000 

3 จัดสรรมอบทุนการศึกษาวิจัยบุคลากร 
ระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา จ านวน 5 ทุน 
ทุนละ  3,000  บาท 

 
 

15,000 

   
 
15,000 

รวม 15,000 72,500 8,000 95,500 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.  ร๎อยละ 80 ของกลํุมเปูาหมายบุคลากรระดับ
เขตพื้นท่ีได๎รับการสํงเสริมการวิจัยการ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ี มีความรู๎ความเข๎าใจและ
สามารถน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนางานตาม
ภารกิจได๎ในระดับดี  

2.  มีรายงานการวิจัย  จ านวน 5 เรื่อง 

- ประเมินผลงานจากการ
ประชุมปฏิบัติการ 

 
 
 
- ประเมินผลงานการวิจัย 

- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
- แบบประเมินงานวิจัย 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1 มีความรู๎ความเข๎าใจ    
และมีการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 7.2 บุคลากร  ครูผ๎ูสอน  และผ๎ูบริหารโรงเรียน  ได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎และได๎รับแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย  และรูปแบบการปฏิบัติท่ีดี  
 7.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  มีผลงานการวิจัยและน าผลไปใช๎
ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
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โครงการ  การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
                    เพื่อการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 8  ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นท่ีได๎รับการเตรีมความพร๎อมด๎านการ

อํานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอาภัสรา คนงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎จัดท าประกาศเรื่อง แนวทางการใช๎ข๎อสอบปลายปีของ
ผ๎ูเรียน โดยมีสาระส าคัญคือ ข๎อสอบท่ีใช๎สอบปลายปีของผ๎ูเรียนให๎มีข๎อสอบแบบเขียนตอบอาจเป็นการเขียนตอบ
แบบส้ันหรือเขียนตอบแบบยาวรํวมด๎วย และข๎อสอบท่ีใช๎สอบปลายปีของผ๎ูเรียนให๎สถานศึกษา เลือกใช๎ตาม
แนวทาง ดังนี้  1. ข๎อสอบของสถานศึกษาเองท่ีเป็นข๎อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร๎างข๎อสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร๎างและพัฒนาท่ีได๎มาตรฐาน 2. ข๎อสอบของ
สถานศึกษาอื่น ท่ีเป็นข๎อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร๎างข๎อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตร และมีกระบวนการสร๎างและพัฒนาท่ีได๎มาตรฐาน เชํน โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขํงขันสูง โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด เป็นต๎น และ 3. ข๎อสอบท่ีพัฒนาโดย สพฐ. หรือ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎ด าเนินการวัดและประเมินผล
ระดับโรงเรียนโดยใช๎ข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี เพื่อการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน โดยให๎สถานศึกษา     
ทุกแหํงพิจารณาเลือกตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ประกาศไว๎ ซึ่งสถานศึกษา  
ทุกแหํงได๎เลือกตามแนวทาง ข๎อ 3 คือ ใช๎ข๎อสอบท่ีพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช้ัน 
ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งผล
การประเมินท่ีได๎จะเป็นข๎อมูลส าคัญท่ีจะสะท๎อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีจ าเป็นต๎องมีข๎อมูลผลการเรียนรู๎ไปเตรียมความพร๎อมของโรงเรียนและเป็นตัวบํงช้ีคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวม และใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ  
เขตพื้นท่ีการศึกษาระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมการให๎ผ๎ูเรียนมีความพร๎อมส าหรับรองรับการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษา ท้ังการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎น าข๎อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยข๎อสอบกลางไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความรู๎ความสามารถของนักเรียนช้ัน ป.2 , ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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3. เปา้หมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนในช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ทุกคน ในปีการศึกษา 2563 ได๎รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามจ านวน          
(ข๎อมูล 20 กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 

      ๑) ช้ัน ป.๒  จ านวน  ๒,719  คน  
      2) ช้ัน ป.4  จ านวน  2,469  คน 
      3) ช้ัน ป.5  จ านวน  2,517  คน 
      4) ช้ัน ม.1  จ านวน     957  คน 
      5) ช้ัน ม.2  จ านวน     950  คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสนามสอบเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์

โปรํงใส ยุติธรรม 
      2) ผลประเมินมีความถูกต๎อง เท่ียงตรง สามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ 

4. ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีเข๎าสอบพร๎อมแจ๎ง
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ธันวาคม 2563 
มกราคม 2564 

21,965 นางสาวอาภัสรา  
     คนงาน  
และคณะ 2. รับต๎นฉบับแบบทดสอบทุกช้ันทุกฉบับจาก 

ส านักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ EPCC 
กุมภาพันธ์ 2564  

3. จัดสํงแบบทดสอบและเอกสารประกอบ 
    การสอบ 

กุมภาพันธ์ 2564   

4. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินการสอบ 
    ใหแ๎กํผ๎ูบริหารสถานศึกษาทุกแหํง 

มีนาคม 2564   

5. ด าเนินการทดสอบและตรวจเย่ียมสนามสอบ มีนาคม 2564   
6. โรงเรียนสํงผลการทดสอบมายังส านักงาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีนาคม 2564   

7. วิเคราะห์ผลการทดสอบ มีนาคม 2564   
8. จัดพิมพ์เอกสาร เผยแพรํเอกสาร เมษายน – 

พฤษภาคม 2564 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ   21,965   บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินการสอบ  ให๎แกํ

ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 118 คน  ครูระดับประถม
ศึกษา 118 คน และครูระดับมัธยมศึกษา  35 คน 
รวม 271 คน (แยกตามอ าเภอ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม   
  (271 คน × 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  คณะท างาน 12 คน (12 คน × 150 บาท × 2 วัน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
 
 
 
 

9,485 
 

3,600 
3,000 

  
 
 
 
 

9,485 
 

3,600 
3,000 

2 ด าเนินการทดสอบและตรวจเย่ียมสนามสอบ 
- คําเบ้ียเล้ียง (12 คน x 2 วัน x 120 บาท) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
2,880 
3,000 

  
2,880 
3,000 

รวม - 21,965 - 21,965 

  ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ร๎อยละของนักเรียนช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2563 
ได๎รับการทดสอบตามหลักสูตรแกนกลาง กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครูผ๎ูสอนมีแนวทางในการสร๎างข๎อสอบท่ีหลากหลายตามมาตรฐานการ เรียนรู๎และตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรท่ีได๎มาตรฐาน 
     7.2 โรงเรียนใช๎ผลการประเมินซึ่งได๎จากเครื่องมือท่ีได๎มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช๎ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรและเน๎นให๎ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะ      
การคิดขั้นสูง 
     7.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีรายงานท่ีมีคุณภาพเพื่อน าผล
รายงานการทดสอบไปใช๎ ในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์มีข๎อมูล
พื้นฐานท่ีมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบความก๎าวหน๎าและค๎นหาสาเหตุท่ีสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผ๎ูเรียน  
     7.4 โรงเรียนมีข๎อมูลผลการเรียนท่ีบํงช้ีความรู๎ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ รายกลํุมสาระ     
รายช้ันของนักเรียนอยํางแท๎จริง สามารถน าผลการประเมินไปใช๎พัฒนาการจัดการศึกษาได๎ 
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โครงการ      โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี ๑๐ การปรับเปล่ียนคํานิยมและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 4    ร๎อยละของนักเรียนท่ีผํานการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอาภัสรา คนงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง “ชํวยสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ    
ในเรื่องครูและนักเรียน  ดังนี้   

“ให๎ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” 
“ให๎ครูสอนให๎เด็กมีน้ าใจตํอเพื่อน  ไมํให๎แขํงขันกัน  แตํให๎แขํงกับตัวเอง  และให๎เด็กท่ีเรียนเกํงชํวยสอน

เพื่อนท่ีเรียนช๎ากวํา” 
“ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนท ารํวมกัน  เพื่อให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี” 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย          

เบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามนโยบายภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎นักเรียน ครู ผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิด
อยํางมีเหตุผล ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติ และสร๎างความรู๎สึกผิดชอบช่ัวดี  รวมท้ังสร๎าง
เครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องท่ีไมํซับซ๎อนและท าได๎งําย  
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได๎จริง สามารถน าไปใช๎ได๎กับโรงเรียนในทุกศาสนา ท่ีจะชํวยให๎
พฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และสํงเสริมให๎เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ขอน๎อมน าพระราชปณิธานการสร๎าง
คนดีให๎บ๎านเมืองของพระองค์ทําน  มาเป็นหลักในการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
จึง จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เพื่อ ให๎ เป็นไปตาม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยสามารถขับเคล่ือนโรงเรียนไปสํูการเป็นโรงเรียนคุณธรรมได๎ตาม
เปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ได๎รับการประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน (ระดับ 2 ดาว) 
     2.2  เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูบริหารและครูสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือกนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี 
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3. เปา้หมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนท่ีประสงค์เข๎ารับการประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืนได๎รับการประเมิน จ านวน 31 โรงเรียน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 

      1) โรงเรียนท่ีมีความประสงค์เข๎ารับการประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน ร๎อยละ 100 มีผลการประเมินไมํ
ต่ ากวํา 75 คะแนน  

      2) ผ๎ูบริหารและครูที่สํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือกนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี ผํานการประเมิน 
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 50 ของจ านวนผลงานท่ีเข๎ารับการคัดเลือก 

4. ขั้นตอนด าเนินการ / กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. การคัดเลือกนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี  
    ปีการศึกษา 2563 

1.1 ประชุมวางแผนฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์ให๎กับผ๎ูบริหารและครูทราบ       
1.3 แตํงต้ังคณะกรรมการฯ 
1.4 ผ๎ูบริหารและครูสํงผลงานเข๎ารับการคัดเลือก 

และเข๎ารํวมจัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
1.5 ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี 

และมอบรางวัลฯ 
1.6 สรุปรายงานผลการคัดเลือก 
1.7 ประกาศผลการคัดเลือก 

ตุลาคม – ธันวาคม 
2563 

44,425 นางสาวอาภัสรา  
      คนงาน 
และคณะ 

2. การนิเทศและประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน  
    (ระดับ 2 ดาว) ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.1 ประชุมวางแผนฯ 
2.2 แตํงต้ังคณะกรรมการฯ 
2.3 แจ๎งก าหนดการ ให๎โรงเรียนทราบ 
2.4 นิเทศและประเมินโรงเรียนท่ีสํงใบสมัครเข๎ารับ

การประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน (ระดับ 2 ดาว)  
2.5 สรุปรายงานผลการประเมิน 
2.6 ประกาศผลการประเมิน 

 

มกราคม – มีนาคม 
2564 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  44,425  บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 

1 การคัดเลือกและรับรางวัลนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี 
ปีการศึกษา 2563 
- โลํรางวัล 
- คําเกียรติบัตรพร๎อมกรอบ 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม  
  (72 คน x 150 บาท x  1 วัน)  
- คําปูายไวนิล 
- คําพาหนะกรรมการ 
- คําชดเชยน้ ามันของผ๎ูน าผลงานมาน าเสนอ 
- คําวัสดุ 

  
 
 
 
 

10,800 
 

1,000 
8,000 

 
 

2,000 
2,000 

 
 
1,000 

 
 

2,000 

 
 

2,000 
2,000 

 
10,800 
1,000 
1,000 
8,000 
2,000 

2 การนิเทศและประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน         
(ระดับ 2 ดาว) ประจ าปีการศึกษา 2563 
- คําเบ้ียเล้ียง  (8 คน x 120 บาท x 8 วัน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง 
- คําวัสดุ 

  
 

7,680 
8,000 

 
 

 
 

1,945 

 
 

7,680 
8,000 
1,945 

รวม - 35,480 8,945 44,425 

   ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. โรงเรียนท่ีเข๎ารับการประเมินโรงเรียนดีมีท่ียืน มีผลการ

ประเมิน  ไมํต่ ากวํา 75 คะแนน 
- ประเมิน  - แบบประเมิน 

2. ร๎อยละ 50 ของจ านวนผลงานท่ีสํงเข๎ารับการคัดเลือก 
ผํานการประเมิน 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  โรงเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผํานการประเมิน
โรงเรียนดีมีท่ียืน (ระดับ 2 ดาว) 
     7.2  ผ๎ูบริหารและครูผํานการคัดเลือกนวัตกรรม สร๎างสรรค์คนดี 
     7.3 ครูสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปปรับประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอโครงการโรงเรียนคุณธรรม และ      
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
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โครงการ อบรมผ๎ูบริหารสถานศึกษาและข๎าราชการครูให๎มีความรู๎เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด    
  ของเจ๎าหน๎าท่ี 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู๎   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านทรัพยากรและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  5 ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม  และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม  
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กรกฎาคม  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบํอยครั้งท าให๎
สถานศึกษาในสังกัดได๎รับผลกระทบและได๎รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกลําว  อีกท้ังการปฏิบัติงานในหน๎าท่ีของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษายํอมมีโอกาสท่ีจะกระท าละเมิดจนกํอให๎เกิดความเสียหาย
แกํทรัพย์สินของสถานศึกษา  หรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํบุคคลภายนอกได๎  ไมํวําจะเป็นการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี
ด๎านดูแลนักเรียน อาคารสถานท่ี การเงิน บัญชี และพัสดุ ผ๎ูกระท าละเมิดจนเกิดความเสียหายดังกลําว จะต๎อง   
รับผิดชดใช๎คําเสียหายแกํหนํวยงานหรือบุคคลภายนอก  หากการกระท านั้นเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเลํอ
อยํางร๎ายแรง  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539          
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี    
พ .ศ.  2539  ท่ีจะกํอให๎เกิดความเสียหายแกํเอกชนหรือบุคคลภายนอกได๎  หรือแม๎แตํหนํวยงานของรัฐเองก็อาจ
ได๎รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีได๎ด๎วยเชํนกัน  ซึ่งเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน ต๎องด าเนินการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี  พ  .ศ .  2539  ซึ่งผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษาในสังกัด     
ยังขาดความรู๎และความเข๎าใจในการด าเนินการตามข้ันตอนดังกลําว    
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดท าโครงการอบรมผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาและข๎าราชการครูให๎มีความรู๎เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี  เพื่อเป็นแนวทางให๎ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาและข๎าราชการครูได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี  และสามารถ
น าไปใช๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ และน าไปขยายผลในสถานศึกษาได๎ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ        
ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี  พ  .ศ .  2539  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ .ศ.  2539   
 2.2 เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความรู๎จากการฝึกอบรมไปใช๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง   
และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความรู๎ท่ีได๎จากการฝึกอบรมไปขยายผลในสถานศึกษาได๎ 
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3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  118  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจเนื้อหา สามารถน าไปปฏิบัติงาน และขยายผลได๎ 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 
2. รวบรวมระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 
    กับความรับผิดทางละเมิดของ

เจ๎าหน๎าท่ี     
3. อบรม จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 1 วัน 
    รุํนท่ี 1 อ าเภอเมืองฯ และทับสะแก    
    จ านวน 60 คน คณะท างาน 10 คน  
    รวม 70 คน 
    รุํนท่ี 2 อ าเภอบางสะพานและ 
    บางสะพานน๎อย จ านวน 58 คน  
    คณะท างาน 10 คน  รวม 68 คน 
4. ทดสอบความรู๎กํอนและหลังการอบรม 
5. สรุป วิเคราะห์และรายงานผล 
 
 

เมษายน 2564 
มกราคม – มีนาคม 
2564 
 
มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 

24,300 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม 
และคณะ 
 
 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  24,300  บาท 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 

2 
 
 
 

คําตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท x 3 ช่ัวโมง x 2 วัน) 
คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและ
เครื่องด่ืม จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 1 วัน 
รุํนท่ี 1 (70 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
รุํนท่ี 2 (68 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 
3,600 

 

 
 
 

 
10,500 
10,200 

 
 

 
 

 
3,600 

 
 

10,500 
10,200 

รวม 3,600 20,700 - 24,300 
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6.  การประเมินผล 
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ 

หลักการ และแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 
เพิ่มข้ึน 

- ทดสอบ  
 

- แบบทดสอบ 
 

2. ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความรู๎จากการฝึกอบรมไปใช๎
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถน า
ความรู๎ท่ีได๎จากการฝึกอบรมไปขยายผลในสถานศึกษาได๎ 

- ทดสอบภาคปฏิบัติ - ใบงาน  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูเข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ      
ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539  
 7.2 ผ๎ูเข๎าอบรมน าความรู๎จากการฝึกอบรมไปใช๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง และมี
ประสิทธิภาพ                  
 7.3 ผ๎ูเข๎าอบรมน าความรู๎ท่ีได๎จากการฝึกอบรมไปขยายผลในสถานศึกษาได๎ 
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โครงการ  การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  9   ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างสมดุลทุกด๎านและมีการจัดการศึกษา 
  เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ      นางดารณี  พราหมณ์ส าราญ  
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 256๓ - กันยายน 256๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการศึกษาของไทยก าลังอยูํในชํวงเวลาแหํงการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อม            
ท่ีประเทศตําง ๆ มีความเช่ือมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และระบบการศึกษาจ าเป็นต๎องปรับตัวเพื่อตอบสนอง              
ความต๎องการของเยาวชน โดยมุํงเน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎เยาวชนมีทักษะท่ีจ าเป็นตํอการใช๎ชีวิต                       
และสอดคล๎องกับสังคมในอนาคต ซึ่งพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว นับเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนให๎เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและเป็นขุมก าลังทางปัญญาในการพัฒนาประเทศชาติ ท้ังเรื่อง
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน  เพื่อให๎ได๎บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต๎องสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีมีความรู๎ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต๎องการ/ขาดแคลน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อวางแผน    
การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว มีการจัดสรร/ เกล่ียอัตราก าลัง และด าเนินการสรรหา
พนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว ในสังกัด ท่ีได๎รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์กรกลางก าหนด และตาม
กรอบอัตราก าลังของส านักงาน เพื่อให๎ได๎บุคลากรท่ีมีความสามารถ เป็นปัจจัยสนับสนุนสํงเสริมให๎การบริหาร
จัดการเกิดศักยภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับกรอบ
อัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.2 เพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
3. เปา้หมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
        1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแหํงมีแผน
อัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราว ตามกรอบท่ีก าหนด 
        2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว  ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎องตามจ านวนท่ีได๎รับจัดสรรทุกต าแหนํง 
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 3.2 เชิงคุณภาพ   
       1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ถูกต๎อง โปรํงใส ไมํมีการร๎องเรียนใด ๆ  
       2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษามีพนักงาน
ราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีมีความรู๎ความสามารถตรงตามความต๎องการ/ขาดแคลน 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังและประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
2. แจ๎งจัดสรรและส ารวจความต๎องการ พนักงาน

ราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว ตามกรอบอัตราก าลัง 
3. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ๎างเป็นพนักงาน

ราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราว 
4. จัดท าสัญญาจ๎างและสํงตัวไปปฏิบัติงาน 
5. ติดตามการเข๎าปฏิบัติหน๎าท่ีของผ๎ูผํานการคัดเลือก 
 
6. สรุปรายงานผล 
 

ตุลาคม  ๒๕๖3 
ธันวาคม 25๖3 –  
มกราคม 2564 
 
 
 
มกราคม - สิงหาคม 
2564 
กันยายน 2564 

45,300     นางดารณี                  
  พราหมณ์ส าราญ 
และคณะ 

5. งบประมาณและรายและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     งบประมาณ  จ านวน 45,300  บาท   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 

- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คําพาหนะกรรมการ  

  
 

700 
1,000 

  
 

700 
1,000 

2 ด าเนินการคัดเลือกฯ  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
คณะกรรมการรับสมัคร จ านวน 12 คน 
(12 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  
- คําพาหนะกรรมการ   
- คําตอบแทนกรรมการ   
- คําวัสดุในการด าเนินการสอบ 
- คําไวนิล จัดท าประกาศ สถานท่ีสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 

3,600 
12,000 

 
2,000 

 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

3,600 
12,000 

 
2,000 

20,000 
3,000 
3,000 

 รวม 20,000 22,300 3,000 45,300 

        ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานในสังกัด  มีแผนอัตราก าลัง

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานในสงกัด ได๎รับจัดสรร

พนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว ตรงตามความ
ต๎องการ/ขาดแคลน 

- ตรวจสอบ 
 
- สอบถาม 

- แบบตรวจสอบแผน  
  อัตราก าลัง 
- แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา 
มีข๎อมูลอัตราก าลังในการวางแผนบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีถูกต๎องและเหมาะสม 
 ๗.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา ได๎รับจัดสรร 
พนักงานราชการ ลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีมีความรู๎ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีต๎องการ/ขาดแคลน  
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โครงการ อบรมการจัดท าราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน งบลงทุน คําท่ีดินและ 
                  ส่ิงกํอสร๎าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี  อนรรฆเมธี   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง
ให๎กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    และได๎จัดสํงแบบรูป
รายการพร๎อมเอกสารประกอบส าหรับใช๎ด าเนินการจัดจ๎างตามพระราชบัญญ ัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ.  2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ .ศ.  2560  รวมท้ัง  กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส าหรับประมาณราคาให๎คณะกรรมการก าหนดราคากลางของโรงเรียนใช๎เป็นตัวอยําง
ในการจัดท าราคากลางตํอไป 
 ดังนั้น เพื่อให๎การด าเนินการก าหนดราคากลาง การควบคุมงานและการตรวจรับงานของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ท่ีได๎รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คําท่ีดิน
และส่ิงกํอสร๎าง  สามารถค านวณราคากลางท๎องถิ่น การกํอสร๎างตามแบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6    ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถน าราคากลางท่ีค านวณได๎ไปประกาศประกวดราคาตํอไป 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการก าหนดราคากลางงานกํอสร๎าง การควบคุมงาน
และการตรวจรับงาน   
 2.2 เพื่อใหโ๎รงเรียนสามารถด าเนินการกํอหนี้ผูกพันรายการท่ีได๎รับจัดสรรได๎ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       จัดอบรมให๎คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ผ๎ูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน         
ของโรงเรียนในสังกัดท่ีได๎รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน  คําท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง จ านวน  11 โรง  ๆ ละ 4 คน  
รวม 44 คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 

       โรงเรียนในสังกัดท่ีได๎รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  คําท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง  สามารถค านวณราคา
กลางงานกํอสร๎าง การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ๎างได๎อยํางถูกต๎อง  และสามารถด าเนินการได๎ทันตาม
ก าหนดเวลา  
 

4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุม วางแผน 
2. แจ๎งก าหนดการประชุมให๎โรงเรียนทราบ 
3. ด าเนินการจัดอบรมการจัดท าราคากลาง        

การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ให๎กับ        
ผ๎ูเข๎าอบรม 44 คน คณะท างาน 6 คน           
รวม 50 คน 

4. ติดตามการจัดท าประกาศประกวดราคากลางใน
ระบบ e-GP 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
 
 
 
มกราคม 2564 
 
กุมภาพันธ์ 2564 

14,700 นางพัชรี  
    อนรรฆเมธี 
และคณะ 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  14,700  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 คําวิทยากรภาคเอกชน  

(1 คน x 6 ชม x 1,200 บาท) 
 

7,200 
   

7,200 
2 คําอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  4,000  4,000 
3 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  

(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
  

3,500 
  

3,500 
รวม 7,200 7,500 - 14,700 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎  ความเข๎าใจ   

ในการก าหนดราคากลางงานกํอสร๎าง  
    การควบคุมงานและการตรวจรับงาน   

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

๒. จ านวนโรงเรียนท่ีสามารถด าเนินการด าเนินการ   
กํอหนี้ผูกพันรายการที่ได๎รับจัดสรรได๎ 

 

- ส ารวจผลการประกาศ
ประกวดราคาในระบบ e-GP 

- แบบส ารวจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถจัดท าเอกสารในการก าหนดราคากลางงานกํอสร๎าง 
สามารถควบคุมงานและตรวจรับงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
 7.2 โรงเรียนสามารถด าเนินการกํอหนี้ผูกพันรายการท่ีได๎รับจัดสรรได๎อยํางถูกต๎องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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โครงการ   นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 9   ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างสมดุลทุกด๎านและมีการจัดการศึกษา 
  เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัย ให๎เป็นคน
ดี เกํง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคล๎องกับศักยภาพ ความ
สนใจ ความถนัด  และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ  และคณิตศาสตร์  
ด๎านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรํางกาย  การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงผ๎ูมี
ความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน  ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ท้ังในสํวนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมท้ังการให๎ความส าคัญ
กับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน มุํงเน๎นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลํุมเปูาหมายในทุกมิติ            
มีเปูาหมายเพื่อให๎ ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี          
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะอาชีพและมีทักษะชีวิต
ท่ีเหมาะสมสอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน  โดยพัฒนาระบบการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ      
ท่ี 21 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะมุํงสํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายดังกลําวได๎ โดยมีหลักการส าคัญอยูํบนพื้นฐานทางวิชาการ มีจุดมุํงหมายชัดเจน เป็นประชาธิปไตย  
รับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น  มีการปรับเปล่ียนบทบาทผ๎ูนิเทศให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน  โดยต๎องอาศัยความรํวมมือจากผ๎ูบริหาร  ครูผ๎ูสอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุาย  เพื่อรํวมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหนํวยงานการศึกษาท่ีจะน านโยบาย
ดังกลําวไปสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  จึงได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนและชํวยให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ระดับท๎องถิ่นและระดับสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน และการจัด
การศึกษาปฐมวัยให๎ได๎คุณภาพตามเปูาหมาย  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู๎ของครูผ๎ูสอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
เขต 1 
 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให๎มีคุณภาพ 
 2.3 เพื่อสํงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ครูผ๎ูสอน  ให๎มีความรู๎ความสามารถ 
ในการบริหารและการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.4 เพื่อให๎สถานศึกษาจัดการศึกษา 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและการจัด 
การศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมีคุณภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) จัดประชุมศึกษานิ เทศก์   เพื่อรํวมกันจัดท าแผนปฏิบั ติการนิเทศ  วางแผนการนิ เทศ              
การแลกเปล่ียนเรียนรู๎งาน  โดยใช๎กระบวนการ  PLC  จ านวน  10  ครั้ง 
       2) จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ  คํูมือนิเทศ  เครื่องมือนิเทศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  จ านวน  10  เลํม 
       3) นิเทศ  ติดตามผลการจัดการเรียนรู๎ของครูผ๎ูสอนในสังกัด จ านวน  118  โรงเรียน อยํางน๎อย
โรงเรียนละ  1 ครั้ง/ภาคเรียน 
       4) เผยแพรํผลงาน  นวัตกรรมดีเดํน  วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ด๎านการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูผ๎ูสอน การบริหารจัดการของสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียน  การศึกษาปฐมวัย  และการนิเทศของศึกษานิเทศก์ในรูปแบบจดหมายขําว (Supervisor News)  บทความ
ทางวิชาการ  ส่ือนิเทศออนไลน์  อยํางน๎อยเดือนละ  1  ครั้ง  และการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู๎เผยแพรํสํู
สาธารณชน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ    
ใช๎เป็นเครื่องมือในการนิเทศรํวมกัน 
       2) ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ครูผ๎ูสอนโรงเรียนในสังกัด  มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎      
ในศตวรรษที่ 21  ได๎รับการนิเทศและน าไปใช๎ในการบริหารและการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
       3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลงานนวัตกรรม วิธีปฏิบัติ    
ท่ีดี (Best Practices) ด๎านการบริหารจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู๎ของครูผ๎ูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน การศึกษาปฐมวัย และการนิเทศของศึกษานิเทศก์                
ท่ีเป็นแบบอยํางท่ีดี แลกเปล่ียนเรียนรู๎สํูสาธารณชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากร จัดท า  
    แผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศ  
    แลกเปล่ียนเรียนรู๎งานโดยใช๎กระบวนการ  
    PLC 
2. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด  
    2.1 นิเทศ ติดตามโรงเรียนแบบบูรณาการ  
         - งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
         - งานโครงการตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
    2.2  ศึกษานิเทศก์น าผลการนิเทศ       
เสนอท่ีประชุม  
3. แลกเปล่ียนเรียนรู๎ เผยแพรํผลงาน 
    3.1 ศึกษานิเทศก์น าผลงานแลกเปล่ียน 
เรียนรู๎ เผยแพรํ Best Practice  
    3.2 สรุป ประเมิน รายงานผล 
 

พฤศจิกายน 2563 
- กันยายน 2564 
 
 
ธันวาคม 2563  
- กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม – กันยายน 
2564 

86,850 นางนิตยา  
  เจริญเฉลิมศักดิ์ 
และคณะ 
 
 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  86,850  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากร จัดท า

แผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศ      
แลกเปล่ียนเรียนรู๎งานโดยใช๎กระบวนการ PLC 
จ านวน 11 คน  10 ครั้ง (รอง ผอ.สพป.ปข.1 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลํุมนิเทศฯ)  
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (11 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) 
- คําจ๎างถํายเอกสารวาระการประชุม 
  แผนการปฏิบัติการนิเทศ คํูมือนิเทศ 10 ชุด 
- คําวัสดุ 

  
 
 
 
 

3,850 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 

3,850 
 
 

2,000 
2,000 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
2 
 

3 

นิเทศติดตามผลโรงเรียนในสังกัดแบบบูรณาการ 
- คําพาหนะในการนิเทศ 
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ เผยแพรํงาน 
3.1 น าผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู๎ เผยแพรํ Best 
Practice (บุคลากรกลํุมนิเทศฯ 10 คน 
และพนักงานขับรถยนต์ 2 คน) 
- คําอาหาร (12 คน x 200 บาท x 9 มื้อ) 
- คําท่ีพัก (12 คน ๆ ละ 600 บาท 2 คืน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
35,000 

 
 
 
 

21,600 
14,400 
8,000 

  
35,000 

 
 
 
 

21,600 
14,400 
8,000 

รวม - 84,850 2,000 86,850 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
6.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดได๎รับการนิเทศแบบบูรณาการ 
      จากศึกษานิเทศก์ 

- สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

6.2 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาร๎อยละ 90 มีความรู๎ ความเข๎าใจ  
      น าผลนิเทศไปบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
      และการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

6.3 จ านวนผลงาน นวัตกรรมของศึกษานิเทศก์ กลํุมนิเทศ     
      ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์   
      ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และครูผ๎ูสอน ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี  
      (Best Practices) แลกเปล่ียนเรียนรู๎ สํูสาธารณชนได๎ 

- ส ารวจ  
- ประเมิน 

 

- แบบส ารวจรายการ 
- แบบประเมิน 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูผ๎ูสอนทุกโรงเรียน ได๎รับการนิเทศ แนะน า ให๎ค าปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ 
    7.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนางานนิเทศการศึกษาตามความต๎องการของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 7.3 ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูผ๎ูสอนโรงเรียนในสังกัด ท่ีได๎รับการนิเทศมีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 มีการนิเทศภายใน และน าไปใช๎ในการบริหาร การจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 12  ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแตํละมาตรฐานตามระบบประกัน    
                    คุณภาพอยูํในระดับดีขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล     

กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให๎      
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ 
การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให๎เกิดการพัฒนาและสร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องและสาธารณชน 
วําสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปูาประสงค์ของ
หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีก ากับดูแล จากการเปล่ียนแปลงข๎อก าหนดดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาธิการได๎
ก าหนดให๎จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ. 2561 

ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อยําง
มีประสิทธิภาพ และน าไปสํูการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับโรงเรียนท่ีจะเข๎ารับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
จึงเห็นสมควรให๎มีการส่ือสารสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีความพร๎อม    
ในการเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนาคํูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

2.2 เพื่อส่ือสาร สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

ปี พ.ศ. 2561 
2.4 เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษาท่ีเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
                3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จ านวน 3 ครั้ง 
        ครั้งท่ี 1  โรงเรียนท่ีผํานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีเย่ียมและดีมาก จ านวน 6 
โรงเรียน รวม 15 คน 
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        ครั้งท่ี 2 ผ๎ูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จ านวน 13 คน 
        ครั้งท่ี 3 ประชุมช้ีแจงกรณีศึกษา จ านวน 22 คน  (โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญํ  โรงละ 3 คน รวม 9 คน และคณะท างาน 13 คน) 

      3.1.2 ประชุมสร๎างความเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายใน ให๎กับผ๎ูอ านวยการโรงเรียน จ านวน 
108 คน จ านวน 1 วัน 

      3.1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร๎างความเข๎าใจเพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ให๎กับครูผ๎ูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 57 โรงเรียน จ านวน 2 วัน 
       3.1.4 ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปี 
2561 จ านวน 118 โรงเรียน 
       3.1.5 นิเทศ ติดตามและซักซ๎อมการประเมิน โรงเรียนท่ีรับการประเมนิภายนอก จ านวน 108 
โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีคํูมือเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      3.2.2 ผ๎ูบริหารสถานศึกษา คณะครูมีความรู๎ ความเข๎าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถน าไปสํูการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพภายใน
ให๎แกํสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
       3.2.3 สถานศึกษาสามารถเช่ือมโยงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได๎อยํางเป็นระบบ 

4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

ประกัน 
4. ประชุมสร๎างความเข๎าใจระบบประกัน

คุณภาพภายใน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร๎างความ

เข๎าใจเพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

6. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ปี 2561 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 
เมษายน 2564 
 
เมษายน 2564 
 
 
มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564 
 
กันยายน 2564 

90,480 
 

นางสาวพัทร์สิตา   
    ภูมิพฤก  
และคณะ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ 90,480 บาท   
ท่ี  รายการ งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม                 

 (15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําพาหนะ 

  
 

525 
1,200 
2,000 

 
 

 
 

 
 

525 
1,200 
2,000 

2 วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อจัดท าเครื่องมือวิจัย 
- คําจัดจ๎างถํายเอกสาร 
- คําวัสดุ 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม                 

(13 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (13 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําพาหนะ 

  
1,850 

 
 

455 
1,040 
2,000 

 
 

1,000 
 

 
1,850 
1,000 

 
455 

1,040 
2,000 

3 ประชุมช้ีแจงกรณีศึกษา 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม               

 (22 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (22 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําพาหนะ 

  
 

770 
1,760 
5,000 

  
 

770 
1,760 
5,000 

4 ติดตาม ตรวจสอบ 
-  คําเบ้ียเล้ียง (5 คน x 120 บาท x 2 วัน) 

  
1,200 

  
1,200 

5 ประชุมสร๎างความเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายใน 
- คําอาหารกลางวัน  อาหารวํางและเครื่องด่ืม               

 (118 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากร                         

(1 คน x 6 ชม. x 600 บาท) 
- คําท่ีพักวิทยากร 

 -  คําพาหนะวิทยากร 

 
 
 
 

3,600 
 

 
 

17,700 
 
 
 

800 
1,000 

  
 

17,700 
 

3,600 
 

800 
1,000 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ท่ี  รายการ งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือสารสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ

เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 1 วัน 
- คําวัสดุ 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม       

(ข้ันพื้นฐาน)  (67 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 

(ปฐมวัย) (67 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากร                       

 (1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน) 
- คําท่ีพักวิทยากร 2 คืน 
- คําพาหนะวิทยากร 
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10,050 
 

10,050 
 
 

1,600 
1,000 

 
 

 
5,000 

 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 

10,050 
 

10,050 
 

7,200 
1,600 
1,000 

7  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

 - คําเบ้ียเล้ียงส าหรับคณะกรรมการ 
( 3 คน x 19 ศูนย์ x 120 บาท x 2 วัน )   

  
 
 

13,680 

  
 
 

13,680 
รวม 10,800 73,680 6,000 90,480 

 
  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. สถานศึกษามีคํูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
2. ผ๎ูเข๎ารับการอบรมร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจ      

ในระบบการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

3. สถานศึกษาร๎อยละ 90 มีผลการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยูํในระดับดีขึ้นไป 

4. สถานศึกษาร๎อยละ 100 มีความพร๎อมในการรับ           
การประเมินคุณภาพภายนอก 

- ตรวจสอบ 
 
- ทดสอบ 
 
 
- ประเมิน 
    
- ตรวจสอบ  
- สัมภาษณ์ 

- แบบตรวจสอบ 
  
- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบตรวจสอบ   
- แบบสัมภาษณ์  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2561 สํูการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

7.2 สถานศึกษาสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา  ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

7.3 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เข๎มแข็ง รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได๎อยํางเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ประชุมรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุม 
                    และผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5   ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                                                  
ผู้รับผิดชอบ    นางวัลญา  กล่ินนิรัญ  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)                 
พ.ศ.2553 มาตรา 38 ในแตํละเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน๎าท่ีในการก ากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และประสานกับหนํวยงาน องค์กร     
ปกปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎สามารถจัดการศึกษาสอดคล๎องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน๎าท่ีใน
การด าเนินงานตามภารกิจ สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขับเคล่ือนการด าเนินงานท้ังใน
ระดับ  เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาให๎มีการบริหารจัดการท่ีดี  โดยมีผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผ๎ูบังคับบัญชา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น
ผ๎ูสนับสนุนในการขับเคล่ือนงานตามภารกิจให๎ประสบผลส าเร็จ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีภาวะ
ผ๎ูน า มีความมุํงมั่นในการปฏิบัติงานโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งในการบริหารจัดการดังกลําวมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 
ท่ีต๎องมีการประชุมเพื่อวางแผน ก าหนดนโยบาย แนวทาง และการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนรับทราบความเคล่ือนไหวในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยํางตํอเนื่อง ทันตํอเหตุการณ์ และสามารถปฏิบัติงาน   
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความส าคัญ
ดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการประชุมรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและ
ผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายในนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถน านโยบายสํูการปฏิบัติได๎ 
 2.2 เพื่อวางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎  ขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ 
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   2.3 เพื่อรับทราบข๎อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ           
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 จัดประชุมฯ จ านวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จ านวน 14 คน ประกอบด๎วย 
       1) ผ๎ูอ านวยการและรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 4 คน 
       2) ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุม และผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน จ านวน 9 คน 
       3) เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูเกี่ยวข๎อง จ านวน 1 คน 
      3.1.2 จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม จ านวน 2 เลํม/เดือน รวม 24 เลํม 
      3.1.3 จัดท าเอกสารรายงานการประชุม จ านวน 2 เลํม/เดือน รวม 24 เลํม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
รับทราบและน านโยบาย จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทาง 
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํูการปฏิบัติงานได๎อยํางเป็นรูปธรร ม และมี
ประสิทธิภาพ 
      3.2.2 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน     
มีการวางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎   ตลอดจนขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ     
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
      3.2.3 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน  
รับทราบข๎อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
และระดับสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และทันตํอเหตุการณ์ 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
2. แจ๎งก าหนดการให๎ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทราบ 
๓. ผ๎ูอ านวยการกลํุม/หนํวย  สํงวาระการประชุมฯ  
4. จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
5. จัดการประชุม ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุม 
    ทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
6. จัดท าเอกสารรายงานการประชุมฯ และแจ๎ง 
    ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
กํอนการประชุม 5 วัน 
กํอนการประชุม 5 วัน 
 
เดือนละ 2 ครั้ง 
 
หลังการประชุม 5 วัน 
 
กันยายน 2564 
 

43,640 นางวัลญา  
    กล่ินนิรัญ 
และคณะ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  43,640 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 คําวัสดุ   5,000 5,000 
2 คําอาหารกลางวัน (14 คน x 80 บาท x 24 มื้อ)  26,880  26,880 
3 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  

(14 คน x 35 บาท x 24 มื้อ) 
  

11,760 
  

11,760 
รวม - 38,640 5,000 43,640 

 ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน๎นของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวทาง 
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สามารถน านโยบายสํูการปฏิบัติได๎ 

๒. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรํวมวางแผน ระดมความคิด และ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ ขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ 
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรับทราบข๎อราชการ ติดตามงาน และ
รับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- สังเกต  
- ติดตาม 
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายในรับทราบนโยบาย 
จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสํูการปฏิบัติงานได๎ 
        7.2 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน มีการวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ตลอดจนขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพท้ังในระดับ       
เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    7.3 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ช้ีแจงข๎อราชการ 
ติดตามงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดอยํางตํอเนื่อง และทันตํอเหตุการณ์ 
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โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที่ ๓  การพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ วําท่ีร๎อยตรีอรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   กรกฎาคม - กันยายน 256๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันโครงสร๎างประชากรไทยก าลังเปล่ียนแปลงเข๎าสํูสังคมสูงวัย และจะเปล่ียนแปลงอยํางสมบูรณ์ ซึ่ง
ท าให๎ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุด และเริ่มลดลงอยํางตํอเนื่องสํงผลกระทบตํอศักยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงจ าเป็นต๎องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอยําง
เป็นระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให๎ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังได๎
ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนํวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให๎หนํวยงานถือปฏิบัติ ดังนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     ในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจถึงผลกระทบกํอให๎เกิดสถานการณ์ใหมํ และความเส่ียงใหมํ
แกํหนํวยงาน วํายังสามารถปูองกันหรือลดความเส่ียงให๎อยูํในระดับท่ียอมรับได๎ และสํงผลให๎หนํวยงานประสบ
ความส าเร็จในระดับท่ีคาดหวังไว๎ได๎ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกลําว 
จึงได๎จัดท าโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพื่อให๎บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 2.๒ เพื่อให๎บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบได๎ข๎อมูลถูกต๎องและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลา      
ท่ีก าหนด 
 2.๓ เพื่อให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎จริง           
     
3. เป้าหมาย  
      3.1 เชิงปริมาณ 
       จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให๎กับผ๎ูรับผิดชอบจัดท า
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง/1 วัน มีผ๎ูเข๎ารํวม
ประชุม จ านวน 1๖๘ คน ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
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3.2 เชิงคุณภาพ 

       ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดท ารายงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน     
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ได๎มีถูกต๎อง 
   
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ   

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. 

 
๒. 

 
 

๓. 
๔. 

 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 

๖. 

แตํงต้ังคณะท างาน ประชุม วางแผน
ด าเนินงาน 
แจ๎งสถานศึกษาทุกแหํงสํงผ๎ูรับผิดชอบ 
จ านวน ๑ คน เข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 
จัดท าคํูมือการรายงานระบบควบคุมภายใน 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข๎อ ดังนี ้
๔.๑ การจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๔.๒ การจัดท าแบบประเมินการควบคุม
ภายในด๎วยตนเอง (CSA) 
๔.๓ การจัดท ารายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
ติดตามการรายงานระบบควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
สิงหาคม 256๔ 
 
 
 
 
 
 
กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๖,๓๙๐ วําท่ีร๎อยตรีอรรถวัฒน ์
        ล้ิมสมัย 
และคณะ 

5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   ๓๖,๓๙0  บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 

2 
 

3 
4 
5 

คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม  
(1๖๘ คน x 150 บาท x 1 วัน)  
คําตอบแทนวิทยากร  
(๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ช่ัวโมง) 
คําพาหนะวิทยากร 
คําท่ีพักวิทยากร (๑ คืน x ๘๐๐บาท) 
คําจ๎างถํายเอกสาร 

 
 
 

๓,๖๐๐ 

 
25,20๐ 

 
 

๑,๗๙0 
๘๐๐ 

๕,๐๐๐ 

  
25,200 

 
๓,๖๐๐ 
๑,๗๙0 
๘๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 รวมท้ังส้ิน ๓,๖๐๐ ๓๒,๗๙0 - ๓๖,๓๙0 
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6. การประเมินผล 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. ร๎อยละของบุคลากรผ๎ูรับผิดชอบมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ

ระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน     
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 

๒. ร๎อยละของบุคลากรผ๎ูรับผิดชอบได๎ข๎อมูลถูกต๎องและสามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๓. ร๎อยละของบุคลากรผ๎ูรับผิดชอบสามารถน าไปประยุกต์ใช๎   
ในการปฏิบัติงานได๎จริง   

         

- ทดสอบ 
 
 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
- แบบตรวจสอบ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 
 ๗.๒ บุคลากรผ๎ูรับผิดชอบสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลาท่ีก าหนดสํงผล
ให๎การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ  การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารการศึกษา 
  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ตัวชี้วัดที่  5     ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ     นางเรวดี  บุตรเล็ก  นางวัลญา  กล่ินนิรัญ นางพนัธนันท์  เล็กมาก 
  และ วําท่ีร๎อยตรีอรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน๎าท่ี      
ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รับ
โอกาสในการศึกษาอยํางท่ัวถึง มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขับเคล่ือนการด าเนินงานท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาให๎มีการบริหารจัดการท่ีดี ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีภาวะผ๎ูน า มีความมุํงมั่นในการปฏิบัติงานโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน และน านโยบายสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
ซึ่งในการบริหารจัดการดังกลําวมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ      
ความเคล่ือนไหวในการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลง และการติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจน
เพื่อใหเ๎กิดความเข๎าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเน๎น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด 
และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2.2 เพื่อผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รํวมวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพื่อให๎ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ  
ข๎อราชการ ติดตามงาน และความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

          3.1.1 จัดประชุมผ๎ูบริหารสถานศึกษาผ๎ูเข๎ารํวมประชุม ครั้งละจ านวน 145 คนประกอบด๎วย  
                   1) ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                          

รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน               
จ านวน 14 คน 

               2) ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จ านวน 118 คน 
               3) เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูเกี่ยวข๎องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียน จ านวน 13 คน   
          3.1.2 จัดประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม ครั้งละจ านวน 71 คน ประกอบด๎วย  
                  1) ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอ านวยการกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
จ านวน 14 คน 

                  2) ข๎าราชการครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 57 คน    
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเน๎น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด 
ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1      
ในการน านโยบายสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
                3.2.2 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมกัน
วางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 

      3.2.3 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
ข๎อมูล ขําวสาร ความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และทันตํอ
เหตุการณ์ 
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4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารสถานศึกษา                                
    1.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
    1.2 แจ๎งก าหนดการให๎ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทราบ, 

กลํุม/หนํวย สํงวาระการประชุมฯ 
    1.3 แตํงต้ังคณะท างาน/จัดประชุมฯ 
    1.4 ประสานสถานท่ี อาหารกลางวัน,  
          อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
    1.5 จัดท าเอกสารการประชุมฯ  
    1.6 จัดประชุมฯ  
    1.7 จัดท ารายงานการประชุมฯ และ 
          แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 
    1.8 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 
 
ตุลาคม 2563 
กํอนการประชุม  5 วัน 
 
กํอนการประชุม 3 วัน 
กํอนการประชุม 5 วัน 
 
ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง 
ทุกครั้งท่ีมีการประชุม  
หลังการประชุม 5 วัน 
 
3 เดือน/ครั้ง และ          
สรุปภาพรวมฯ 

130,000 นางเรวดี   
    บุตรเล็ก 
และคณะ 
 

2. การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงานของข๎าราชการและบุคลากร 
    ท่ีปฏิบัติงานใน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                    
    2.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
    2.2 แจ๎งก าหนดการให๎ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทราบ, 

กลํุม/หนํวย สํงวาระการประชุมฯ 
    2.3 แตํงต้ังคณะท างาน/จัดประชุมฯ 
    2.4 ประสานสถานท่ี อาหารกลางวัน,  
          อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
    2.5 จัดท าเอกสารการประชุมฯ  
    2.6 จัดประชุมฯ  
    2.7 จัดท ารายงานการประชุมฯ และ 
          แจ๎งผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ 
    2.8 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
ตุลาคม 2563 
กํอนการประชุม  5 วัน 
 
กํอนการประชุม 3 วัน 
กํอนการประชุม 5 วัน 
 
ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง 
ทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
หลังการประชุม 5 วัน 
 
3 เดือน/ครั้ง และ           
สรุปภาพรวมฯ 
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 5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       งบประมาณ  130,000 บาท    
ท่ี 

รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผ๎ูบริหารสถานศึกษา จ านวน 145 คน (ผ๎ูบริหาร
การศึกษา 4 คน  ผ๎ูอ านวยการกลํุม/หนํวย 9 คน 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 118 คน และเจ๎าหน๎าท่ี
ผ๎ูเกี่ยวข๎อง 14 คน) จ านวน  4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

  
 

  

 - คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  
(145 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 

 40,600  40,600 

 - คําอาหารกลางวัน (145 คน x 80 บาท x 4 มื้อ)  46,400  46,400 
 - คําถํายเอกสาร   400 400 
2 การประชุมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของข๎าราชการและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน               
ใน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ านวน 71 คน 
(ผ๎ูบริหารการศึกษา 4 คน ผ๎ูอ านวยการกลํุม/หนํวย 
และบุคลากร 67 คน) จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ  1 วัน  

    

 - คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  
(71 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 

 19,880  19,880 

 - คําอาหารกลางวัน (71 คน x 80 บาท x 4 มื้อ)  22,720  22,720 
รวม - 129,600 400 130,000 

 ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน๎น      

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถน านโยบาย สํูการปฏิบัติได๎ 

๒. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรํวมวางแผน ระดมความคิด   
และแลกเปล่ียนเรียนรู๎  ขับเคล่ือนการด าเนินงาน             
ในการพัฒนาคุณภาพ ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมประชุมรับทราบข๎อราชการ ติดตามงาน 
และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- สังเกต  
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขัน ธ์  เขต 1  รั บทราบนโยบาย จุดเน๎น  แนวปฏิบั ติ                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวั ด ตลอดจนแนวทางการบริหาร          
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการน านโยบายสํูการปฏิบัติ
อยํางเป็นรูปธรรม 
 7.2 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รํวมวางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู๎     
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ผ๎ูบริหารการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบข๎อมูลขําวสาร ความเคล่ือนไหวในการด าเนินงาน
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยํางตํอเนื่องและทันตํอเหตุการณ์ 
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โครงการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ของผ๎ูบริหารการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  5  ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ  นางภูวลักณ์  วราวุธวิวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง สามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข     
มีทักษะท่ีเข๎าถึงการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่อมุํงสํูการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ประกอบ
กับการจัดการศึกษาในสภาวะท่ีเศรษฐกิจและการเมือง ท้ังภายในและภายนอกมีการเปล่ียนแปลงคํอนข๎างรวดเร็ว  
มีการแขํงขันในหลายมิติ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องพัฒนาการศึกษาให๎เทําทันกับการเปล่ียนแปลง      
อยําง    มีประสิทธิภาพ  ผ๎ูบริหารการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญแหํงความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เป็นผ๎ูน า     
ในการน านโยบายไปสํูการปฏิบัติ  รวมท้ังการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมท้ังด๎านวิชาการ  ด๎านการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารท่ัวไป  กอปรกับส านักงาน ก.ค.ศ. ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงรองผ๎ูอ านวยการ และผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วําผ๎ูได๎รับการบรรจุและแตํงต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต๎องได๎รับ         
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ของผ๎ูบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นความส าคัญการประเมิน          
การปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารการศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี         
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีก าหนด 

๒.2 ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สามารถเป็นผ๎ูน าในการปฏิรูปการศึกษาท่ีน านโยบายไปสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ผ๎ูบริหารการศึกษาท่ีได๎รับการคัดเลือกและแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกคนได๎รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผ๎ูบริหารการศึกษาทุกคนผํานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี และสามารถเป็น
ผ๎ูน าในการปฏิรูปการศึกษาและน านโยบายไปสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤศจิกายน 2563 22,600 นางภูวลักณ์ 

    วราวุธวิวัฒน ์2. แตํงต้ังคณะท างาน ประชุม วางแผน    
การด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2563  

3. ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผล           
การปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารการศึกษา 

๔. ติดตามการน าข๎อเสนอแนะมาพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ ์2564 

  

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

กุมภาพันธ์ 2564   

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  22,600  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
4 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผ๎ูอ านวยการ
ส านักงานเขต 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม  
  (50 คน x 150 บาท X 1 วัน) 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม   
(50 คน x 150 บาท X 1 วัน) 
คําจ๎างถํายเอกสาร 
คําวัสดุ 

  
 
 

7,500 
 
 
 

7,500 
4,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,000 

 
 
 

7,500 
 
 
 

7,500 
4,600 
3,000 

รวม - 19,600 3,000 22,600 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. ร๎อยละของผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี  ตามระเบียบ  
กฎหมาย  และภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีก าหนด 

2 ร๎อยละของผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สามารถเป็นผ๎ูน าในการปฏิรูปการศึกษาท่ีน านโยบาย
ไปสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบตรวจสอบเอกสาร 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 7.2 ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สามารถเป็นผ๎ูน าในการปฏิรูปการศึกษาท่ีน านโยบายไปสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด๎านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20  ป ี ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดที่  5 ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ    
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – สิงหาคม 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ข๎อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญอยํางหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ออกแบบ  และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อให๎ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช๎ในการบริหารจัดการ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ประกอบด๎วยโปรแกรมตําง ๆ  ดังนี้ 
 1. ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เป็นโปรแกรมท่ีใช๎     
ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีมีอยูํจริงในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยท า           
การปรับปรุง จ านวน  3 ครั้ง คือ 1) ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 (10 มิถุนายน)  2) ข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 (10 พฤศจิกายน)  และ 3) ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลส้ินปีการศึกษา (31 มีนาคม) 
 2. ระบบจัดเก็บข๎อมูลครุภัณฑ์  (M-Obec)  เป็นโปรแกรมท่ีใช๎ในการบริหารจัดการข๎อมูลครุภัณฑ์        
ในโรงเรียน จ านวน 6 ประเภท คือ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว ครุภัณฑ์    
งานเกษตร  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  และครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวม 76 รายการ 
 3. ระบบจัดเก็บข๎อมูลท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง (B-Obec)  เป็นโปรแกรมท่ีใช๎ในการบริหารจัดการข๎อมูล
ส่ิงกํอสร๎างของโรงเรียน  โดยก าหนดรูปแบบ  ประเภท  แผนผัง  ตลอดจนภาพถํายของส่ิงกํอสร๎างภายในบริเวณ
โรงเรียน 
 จากการด าเนินงานท่ีผํานมา พบวํา โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผ๎ูรับผิดชอบงานข๎อมูลสารสนเทศ ท าให๎ 
บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง  ท าให๎การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความ
คลาดเคล่ือน  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด๎านระบบสารสนเทศของโรงเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ                 
ในการปฏิบัติงานด๎านระบบสารสนเทศได๎อยํางถูกต๎อง การยืนยันข๎อมูลทันตามก าหนดเวลา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
 2.2 เพื่อใหโ๎รงเรียนจัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศทันตามก าหนดเวลา 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดการประชุมเ ชิงปฏิบั ติการพัฒนาบุคลากรด๎านระบบสารสนเทศของ โรง เรียน           
จ านวน 118 โรง 
   2) โรงเรียน จ านวน 118 โรง  สามารถยืนยันข๎อมูลแล๎วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีข๎อมูลสารสนเทศในการวางแผน บริหาร  
จัดการศึกษาอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังและประชุมคณะท างาน 
2. จัดท าและเผยแพรํคํูมือการใช๎งานระบบ 
    สารสนเทศทางเว็บไซต์ 
3. แจ๎งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํงผ๎ูรับผิดชอบ

จ านวน ๒ คน  เข๎ารํวมการประชุมทางไกล
ผําน ระบบ Video Conference             
ณ ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร     
จัดการศึกษาระดับโรงเรียน 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผํานระบบ Video 
Conference  ตามหัวข๎อดังนี้ 

    4.1 ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center : DMC) 

    4.2 ระบบจัดเก็บข๎อมูลท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง 
(B-Obec) 

    4.3 ระบบจัดเก็บข๎อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) 
5. ติดตามการจัดเก็บข๎อมูลตามปฏิทิน  
    การปฏิบัติงาน 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

เมษายน 25๖4 
เมษายน 25๖4 
 
พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2564 
 
สิงหาคม 2564 

- นายไพบูลย์   
    แสงประเสริฐ 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ    -   บาท  
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 80 บุคลากร มีความรู๎ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
2. โรงเรียนจัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศ

ทันตามก าหนดเวลา 

- ประเมิน 
 
- ตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมิน 
 
- แบบตรวจสอบรายการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีข๎อมูลสารสนเทศ ส าหรับใช๎ในการบริหาร       
จัดการศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง  และมีประสิทธิภาพ  
 7.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศได๎ทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการ  การพัฒนาการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู ๎
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  11 ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด๎านตําง ๆ          

เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎องตามสภาพ            
ความต๎องการและบริบทของแตํละพื้นท่ี ตลอดจนความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตของโลก                
ในศตวรรษที่ 21 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัย ให๎เป็นคน
ดี เกํง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคล๎องกับ ศักยภาพ   
ความสนใจ ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด๎านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรํางกาย การจัดการตนเอง  มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผ๎ูมี
ความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนา ระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ท้ังในสํวนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนา  ทักษะฝีมือ รวมท้ังการให๎
ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก๎าวทันโลก  ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให๎มี
ทักษะความรู๎ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง โดยมีการปฏิรูป
ระบบการสอนท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ รวมท้ังสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี  ในการสร๎าง  และจัดการความรู๎ 
การเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม  เพื่อการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู๎ดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ
ท่ีนักเรียนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํไ ด๎                 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎น ายุทธศาสตร์ มาก าหนดเป็นนโยบาย  
ในการพัฒนา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญ         
ในการท่ีจะพัฒนาตามนโยบายดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัล สนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรู๎ ซึ่งจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ของครู เปิดโอกาส ในการเรียนของผ๎ูเรียน  
เทําเทียมกัน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีอยํางหลากหลายท่ีจะให๎ เลือกใช๎ ปรับปรุง               
และพัฒนาการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น มีทักษะการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะ    
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
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2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัลสนับสนุนการเรียน       
การสอนเพื่อการเรียนรู๎ได๎ 
 2.2 เพื่อคัดเลือกส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอนและผลงานผ๎ูเรียน 
 2.3 เพื่อจัดท าคลังส่ือดิจิทัลและเผยแพรํ แลกเปล่ียนเรียนรู ๎

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                1) จัดอบรมปฏิบัติการให๎ครูผ๎ูสอนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 รุํน รวม 118 คน เวลา 2 วัน 
                2) นิเทศ สร๎างชุมชน PLC ครูผ๎ูสอนท่ีเข๎ารับการอบรม อยํางน๎อย 1 ครั้ง 
          3)  ประเมิน คัดเลือกผลงานส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอน  
       4)  จัดท าคลังส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอนและผลงานนักเรียน เผยแพรํแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ครูผ๎ูสอนมีความรู๎ ความเข๎าใจการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัล น าไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับผ๎ูเรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
       2)  ครูผ๎ูสอนน าเสนอส่ือดิจิทัล แลกเปล่ียนเรียนรู๎  
                3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอน 
รวบรวมจัดท าเป็นคลังส่ือ เผยแพรํสํูสาธารณชน  
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ  ระยะเวลา  งบประมาณ  ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังคณะกรรมการ ประชุมวางแผน  
๒. ประชุมคณะวิทยากร จัดท าหลักสูตรอบรม  

การสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัลสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรู๎ 1 วัน 

๓. อบรมปฏิบัติการการพัฒนา การสร๎างและใช๎ส่ือ
ดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู๎ จ านวน 2 รุํน ๆ ละ 2 วัน รวม 118 คน 

    - รุํนท่ี 1 อ าเภอเมือง และอ าเภอทับสะแก  
จ านวน 60 คน 

    - รุํนท่ี 2 อ าเภอบางสะพานและอ าเภอ      
บางสะพานน๎อย จ านวน 58 คน  

3. นิเทศ สร๎างชุมชน PLC ครูผ๎ูสอนท่ีเข๎ารับ    
การอบรม 

 

มกราคม –  
กุมภาพันธ์ 25๖4 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ –  
มีนาคม 2564 

71,325   
 
 
 
 

นางสาวมิตรสินีย์  
       สมบูรณ์ 
และคณะ  
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ  ระยะเวลา  งบประมาณ  ผ๎ูรับผิดชอบ 

4. ประเมิน คัดเลือกผลงาน มอบโลํรางวัล
และเกียรติบัตร  

5. จัดท าคลังส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอนและ
ผลงานนักเรียนเผยแพรํ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ 

6. สรุป รายงานผล 

กรกฎาคม –  
สิงหาคม 2564 

สิงหาคม –  
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

   

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ  71,325  บาท         
   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ  

คําตอบแทน  คําใช๎สอย  คําวัสดุ  รวม  
 1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ประชุมวางแผน/ประชุมวิทยากรและคณะท างาน 
จัดท าหลักสูตร วางแผนการอบรม  
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (15 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําจัดจ๎างท าเอกสาร (120 เลํม x 40 บาท) 
- คําวัสดุ 
อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการสร๎างและใช๎ส่ือ
ดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู๎ 
2 รุํน ๆ ละ 2 วัน 
รุํนท่ี 1 (ผ๎ูอบรม 60 คน วิทยากร 21 คน)  
- คําอาหารกลางวัน  อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (81 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
รุํนท่ี 2 (ผ๎ูอบรม 58 คน วิทยากร 21 คน) 
- คําอาหารกลางวัน  อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (79 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
- คําพาหนะวิทยากร  
- คําท่ีพักวิทยากร 
คัดเลือกผลงาน มอบโลํรางวัลและเกียรติบัตร  
- คําจ๎างจัดท าโลํรางวัล  
- คําวัสดุ 

  
 
 

525 
1,200 
4,800 

 
 
 
 
 
 

24,300 
 
 

23,700 
3,000 
4,800 

 
3,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,000 

 
 
 

525 
1,200 
4,800 
5,000 

 
 
 
 
 

24,300 
 
 

23,700 
3,000 
4,800 

 
3,000 
1,000 

รวม - 65,325 6,000 71,325 

 ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ครูผ๎ูสอนท่ีเข๎ารับการอบรมร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจ

การสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน  
2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน ของโรงเรียน

ในสังกัดได๎รับการพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู๎การสร๎าง   
และใช๎ส่ือดิจิทัล มีทักษะในการเรียนรู๎ ใช๎ภาษาคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สร๎างผลงานได๎ 

3) จ านวนส่ือ ของครูผ๎ูสอนและผลงานนักเรียนท่ีได๎รับการ
เผยแพรํ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ และคัดเลือกรับโลํรางวัล       
และเกียรติบัตร 

- ทดสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
 
 
 
- ประเมิน  
 
 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผ๎ูสอนท่ีเข๎ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอน   
เพื่อการเรียนรู๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจ และน าไปจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียนเปูาหมายได๎รับการพัฒนาศักยภาพ        
ในการเรียนรู๎การสร๎างและใช๎ส่ือดิจิทัล มีทักษะในการเรียนรู๎ใช๎ภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถเข๎าใจ และใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สร๎างผลงานได๎ 
     7.3  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีส่ือดิจิทัลของครูผ๎ูสอน รวบรวม
จัดท าเป็นคลังส่ือ เผยแพรํสํูสาธารณชน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเพื่อเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 11 ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตําง ๆ  
   เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพความต๎องการ 
   และบริบทของแตํละพื้นท่ี ตลอดจนความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ในสํวนของยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดี  
รอบด๎าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง  มีทักษะท่ีจ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 วําด๎วยการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์
เฉพาะหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองรํวมกันของผ๎ูเรียนและครูให๎มากขึ้น 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกลําว   
จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเพื่อเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนให๎มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.2 เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์                  

คิดแก๎ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล 
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และเผยแพรํเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู๎              

และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 
ตรงตามความต๎องการและบริบทของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนน ารํองท่ีเข๎ารํวมโครงการของ สพฐ. จ านวน 7 โรงเรียน ได๎แกํ  บ๎านทําฝาง 
หาดสนุกราษฎร์บ ารุง  วัดหนองหอย  บ๎านธรรมรตัน์ บ๎านดอนสงํา บ๎านห๎วยทรายขาว และบ๎านหนองห๎วยฝาด 

2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรง (อีก 111 โรงเรียน) 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผ๎ูสอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ผ๎ูเรียนมีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์  

คิดแก๎ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล 
3) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และเผยแพรํเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู๎ และนวัตกรรม      

ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21                
ตรงตามความต๎องการและบริบทของสถานศึกษา 

 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังคณะกรรมการ ประชุมวางแผนก าหนด

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
2. ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนน ารํอง ๗ โรงเรียน 

เพื่อวางแผนก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมรํวม 
๓. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด๎านการจัด    

การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะ               
แหํงศตวรรษที่ 21 

3. นิเทศ ก ากับติดตาม ด๎านการจัดการเรียนรู๎     
ท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

4. จัดการประกวด/แขํงขัน/แลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
และนักเรียน 

5. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

มิถุนายน 2564 
 

มิถุนายน 2564 
 
 

กรกฎาคม 2564 
 

สิงหาคม 2564 
 

กันยายน 2564 
 
 

กันยายน 2564 

83,400 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกรวิกา 
      พงศาปาน  
และคณะ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  83,400  บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมปฏิบัติการ เพื่อวางแผนก าหนดรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมรํวมกับคณะท างานโรงเรียนน ารํอง 
7 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 14 คน 
คณะท างาน 6 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 20 คน 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม  
  (20 คน x 150 บาท x 1 วัน)  
- คําชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทาง 
คณะท างาน จ านวน 7 คน เป็นเงิน 1,200 บาท 
   อ าเภอเมือง 2 คน ๆ ละ 100 บาท  
เป็นเงิน  200 บาท 
   อ าเภอทบัสะแก 1 คน ๆ ละ 150 บาท 
เป็นเงิน  150 บาท 
   อ าเภอบางสะพาน 3 คน ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน  600 บาท 

   อ าเภอบางสะพานน๎อย 1 คน ๆ ละ  250 บาท  
เป็นเงิน  250 บาท 
- สนับสนุนการพัฒนาการด าเนินงานตํอเนื่อง        
7 โรงเรียนน ารํอง โรงเรียนละ 5,000 บาท                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

2 พัฒนาศักยภาพครูฯ ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมฯ โรงเรียนละ 
1 คน และคณะท างาน 10 คน  
อ าเภอเมืองและอ าเภอทับสะแก ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม           
จ านวน 60 คน คณะท างาน 10 คน รวม 70 คน 
-  คําอาหารกลางวัน อาหารวํางเครื่องด่ืม   
(70 คน × 150 บาท x 1 วัน) 

  
 
 
 
 

10,500 

  
 
 
 
 

10,500 
 อ าเภอบางสะพานและอ าเภอบางสะพานน๎อย 

ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม จ านวน 58 คน คณะท างาน 10 
คน รวม 68 คน  
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางเครื่องด่ืม   
(68 คน × 150 บาท x 2 มื้อ) 
- คําพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง ( 7 คน 2 วัน)   
- คําวัสดุ 
- คําจ๎างถํายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

10,200 
8,000 
2,600 
6,700 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

10,200 
8,000 
2,600 
6,700 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
3 นิเทศ ก ากับติดตาม ด๎านการจัดการเรียนรู๎          

ท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
- คําพาหนะ/น้ ามันเช้ือเพลิง    
- คําเบ้ียเล้ียง 

  
 

3,000 
3,200 

  
 

3,000 
3,200 

รวม - 83,400 - 83,400 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

๖.1 ร๎อยละของครูผ๎ูสอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎    
ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

๖.2 ร๎อยละของผ๎ูเรียนให๎มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษ   
ท่ี 21 สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์                  
คิดแก๎ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
ได๎อยํางมีประสิทธิผล 

๖.๓ ร๎อยละของครูผ๎ูสอนและโรงเรียนในสังกัด มเีทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู๎ ส่ือ นวัตกรรม สอดคล๎องกับทักษะ
แหํงศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 

- ติดตาม 
 
- สังเกต 
 
 
 
- ตรวจสอบ 

- แบบติดตาม 
 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบตรวจสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูผ๎ูสอนได๎รับพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
7.2 ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
7.3 โรงเรียนในสังกัดได๎มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู๎ ส่ือ นวัตกรรม สอดคล๎องกับทักษะ                

แหํงศตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพรํ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
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โครงการ   การพัฒนาการประเมนิพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  1 ร๎อยละของผ๎ูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  
ผู้รับผิดชอบ   นางหริณญา  รุํงแจ๎ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัย ให๎เป็น   
คนดี เกํง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคล๎องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด๎านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรํางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งการศึกษา      
และการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให๎มีทักษะความรู๎ ทักษะอาชีพ บนฐานพหุปัญญา     
มีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด๎วยการปรับเปล่ียนระบบ
การเรียนรู๎สาหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับช้ัน ต้ังแตํปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา       
ท่ีใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน พัฒนาระบบการ
เรียนรู๎เชิงบูรณาการท่ีเน๎นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท๎อนความคิด/ทบทวนไตรํตรอง พัฒนาระบบ  การเรียนรู๎ ท่ีให๎
ผ๎ูเรียนสามารถก ากับการเรียนรู๎ของตนได๎  ปฏิรูประบบการประเมินท่ีน าไปสํูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวําการวัดระดับความรู๎ รวมท้ังสํงเสริมการวิจัยและ ใช๎เทคโนโลยี  ในการสร๎างและจัดการ
ความรู๎  
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให๎มีความพร๎อมในด๎าน
รํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  อยํางเต็มศักยภาพของแตํละบุคคล  รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และความพร๎อมท่ีจะเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 โดยให๎โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา    
เพื่อใช๎ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องในสถานศึกษาต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสํูการปฏิบัติในช้ันเรียนได๎อยํางสอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดหมายท่ีหลักสูตรก าหนด  
ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และให๎โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการศึกษามาเป็นเวลา 2 ปีการศึกษาแล๎ว จากการติดตามประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผลโดยภาพรวม ยังมีนักเรียนท่ีอยูํในระดับปรับปรุง
จ านวนหนึ่ง เมื่อศึกษาสาเหตุพบวําครูปฐมวัยยังมีความเข๎าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก     
ไมํพบการวางแผนการประเมินพัฒนาการ  ไมํพบการจดบันทึก  และมีความต๎องการจ าเป็นในการพัฒนา
ความสามารถการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ด๎านการวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาคือการจัดระบบข๎อมูล   
การน าผลการประเมินไปใช๎พัฒนาเด็ก และการแปลผลข๎อมูล ซึ่งท าให๎ครูการศึกษาปฐมวัยไมํสามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  จึงควรมีการฝึกอบรมพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัยในด๎านนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นความส าคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
ให๎เต็มตามศักยภาพ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาความสามารถครูการศึกษาปฐมวัย  ด๎านการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎   
เด็กปฐมวัย 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัยด๎านการประเมินพัฒนาการ จ านวน 80 คน เวลา 3 วัน    
และสรุปสะท๎อนคิดจ านวน  2 วัน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ครูการศึกษาปฐมวัยมีความสามารถด๎านการประเมินพัฒนาการอยูํในระดับดีขึ้นไป 
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ประชุมจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
    1.1 แตํงต้ังคณะท างาน จ านวน 20 คน 
    1.2 ประชุมวางแผนการฝึกอบรม 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัย   

ด๎านการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนา     
การเรียนรู๎ จ านวน 80 คน  

3. ติดตามผลการอบรมโดยการสังเกตช้ันเรียน 
 
4. สรุปสะท๎อนคิด วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม 

สรุปรายงาน  คณะท างาน 25 คน 

เมษายน  2564 
 
 

มิถุนายน  2564 
 
 

กรกฎาคม   –  
สิงหาคม 2564 

  กันยายน  2564 
 

82,180 นางหริณญา  
     รุํงแจ๎ง 
และคณะ 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  82,180   บาท    
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 2 วัน 

- คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (20 คน × 150 บาท × 2 วัน) 

  
6,000 

  
6,000 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัย 
ด๎านการประเมินพัฒนาการ 3 วัน 
- คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (80 คน × 150 บาท × 3 วัน) 
- คําพาหนะ / น้ ามันเช้ือเพลิง 
- คําวัสดุ 
- คําจ๎างถํายเอกสาร 
- คําตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 18 ช่ัวโมง) 
- คําท่ีพักวิทยากร 2 คืน (800 บาท x 2 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 

10,800 
 

 
 

36,000 
 

3,000 
 

  5,000 
 

1,600 

 
 
 
 
 

7,000 
 

 
 

36,000 
 

3,000 
7,000 
5,000 

10,800 
1,600 

3 ติดตามผลการอบรม 
- คําพาหนะ / น้ ามันเช้ือเพลิง    
- คําเบ้ียเล้ียง   

  
2,400 
2,880 

  
2,400 
2,880 

4 สรุปสะท๎อนคิด 2 วัน 
- คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (25 คน × 150 บาท × 2 วัน) 

 
 
 

 
 

7,500 

  
 

7,500 
รวม 10,800 64,380 7,000 82,180 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ครูการศึกษาปฐมวัยมีความสามารถ 
ด๎านการประเมินพัฒนาการอยูํในระดับ 
ดีขึ้นไป 

- ทดสอบ 
- สังเกตการปฏิบัติ 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตการประเมิน
พัฒนาการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูปฐมวัยมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย   
  7.2 ครูปฐมวัยน าผลการประเมินไปใช๎พัฒนาเด็ก  และแปลผลข๎อมูลผลการประเมินมาพัฒนา 
เด็กปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ      พัฒนาทักษะครูดนตรีไทย 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 3  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 3     จ านวนผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ                           
                   (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
ระยะเวลาด าเนินการ     กรกฎาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็นหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎กลําวถึงกระบวนการ
เรียนรู๎ไว๎ในมาตรา 7 วํา ต๎องปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์ สํวนรวม และของประเทศชาติรวมท้ัง
สํงเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติและส่ิงแวดล๎อม มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ รู๎จักพึ่งตนเอง      
มีความริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ดนตรีไทย เป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการส่ังสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีสร๎างขึ้นไว๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งมี
คุณสมบัติท่ีงามเดํนเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ครูเป็นผ๎ูท่ีต๎องเรียนรู๎และพัฒนาตนเองและได๎รับการสํงเสริมให๎เกิด    
การเรียนรู๎ทักษะดนตรีไทยอยํางตํอเนื่อง โดยครูจะต๎องมีความรอบรู๎มีความเป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนอง     
ความต๎องการของนักเรียนได๎ ต๎องมีการเรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ ตลอดเวลา เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี    
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผ๎ูเรียนเกิดพัฒนาการทางด๎านดนตรีไทย และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ
ตามความถนัด และความสนใจ เข๎าถึงสุนทรียะทางดนตรี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพทางด๎านดนตรีไทยของครูผ๎ูสอน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อน าไปสํูการจัดการเรียนรู๎และการถํายทอด
วัฒนธรรมดนตรีไทยสํูผ๎ูเรียนตํอไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) ให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะ    
ด๎านดนตรีไทย 
  2.2 เพื่อให๎ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) สามารถปรับวงดนตรีไทย และจัดการเรียน   
การสอน ถํายทอดไปสํูผ๎ูเรียนได๎ 
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3. เปา้หมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 

       อบรมเชิงปฏิบัติการครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) จ านวน 30 คน  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
               ๑) ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติและการปรับวงดนตรีไทย  
          ๒) ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถน าความรู๎ไปจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยสํูผ๎ูเรียน 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม  2564 47,800 นางสาวพัทร์สิตา  

      ภูมิพฤก 2. แตํงต้ังคณะท างาน มิถุนายน 2564  
3. การประชุมคณะท างาน กรกฎาคม 2564  และคณะ 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผ๎ูสอนกลํุมสาระ  

การเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) เพื่อพัฒนา
ทักษะด๎านดนตรีไทย ผ๎ูเข๎าอบรม 30 คน 
คณะท างาน 20 คน รวม 50 คน  2 วัน 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 

  

5. นิเทศ ติดตาม  กันยายน 2564   
6. รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2564   
 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  47,800 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน 

- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมของคณะท างาน  
  (20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําจัดจ๎างส าเนาเอกสาร 

  
 

700 
 

 
 
 

1,000 

 
 

700 
1,000 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดนตรีไทย 
- คําวัสดุท่ีใช๎ในการด าเนินโครงการ 
- คําจัดจ๎างส าเนาเอกสาร (40 ชุด x 50 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม

ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการอบรมพร๎อมคณะท างาน 
  (50 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากร  

  (2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน)  
- คําพาหนะส าหรับวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 

2,000 
 
 

15,000 
 
 

1,000 

 
3,000 

 

 
3,000 
2,000 

 
 

15,000 
 

14,400 
1,000 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
 - คําพาหนะในการเดินทางของคณะท างาน 

จ านวน 8 คน 
   อ าเภอเมือง 2 คน ๆ ละ 100 บาท 3 วัน 
เป็นเงิน  600 บาท 
   อ าเภอทับสะแก 2 คน ๆ ละ 200 บาท   
3 วัน เป็นเงิน  1,200 บาท 
   อ าเภอบางสะพาน 2 คน ๆ ละ 400 บาท 
3 วัน เป็นเงิน  2,400 บาท 

   อ าเภอบางสะพานน๎อย 2 คน ๆ ละ 500 
บาท 3 วัน เป็นเงิน  3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,200 

 
 
 
 

  
7,200 

 
 
 
 

3 นิเทศ ติดตาม 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง / คําพาหนะ 

  
3,500 

 
 

3,500 
รวม 14,400 29,400 4,000 47,800 

  ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ผ๎ูเข๎ารับการอบรมร๎อยละ 80 มีทักษะด๎านดนตรีไทยเพิ่มขึ้น 
2. ผ๎ูเข๎ารับการอบรมร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความสามารถในการ

ปรับวงดนตรีไทย การจัดการเรียนรู๎ และถํายทอดดนตรีไทย 
สํูผ๎ูเรียน 

- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูเข๎ารับการอบรมมีทักษะด๎านดนตรีไทย ด๎านการปฏิบัติ และการปรับวง จัดการเรียนการสอนถํายทอด
ไปสํูผ๎ูเรียนได๎ 

7.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีเครือขํายครูผ๎ูสอนดนตรีไทย     
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โครงการ ปฐมนิเทศข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหมํ “ครูผ๎ูชํวย” 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่  5 ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ นางบุญเรียม  แก๎วดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผ๎ูท่ีเป็นครูจ าเป็นต๎องมีวินัย คุณธรรม  และจิตส านึกของความเป็นครูอยูํในจิตใจเพื่อให๎         
การปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอยํางท่ีดีของเยาวชนและสังคมได๎ 
ส าหรับข๎าราชการครูผ๎ูชํวย เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร๎างสรรค์และพัฒนา
เยาวชน ให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ๎านเมืองตํอไป ซึ่งข๎าราชการครู
ผ๎ูชํวยจะต๎องมีความพร๎อมท้ังด๎านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยูํในช้ันเพียงพอท่ีจะใช๎งานได๎ในด๎าน    
การพัฒนาด๎านคุณวุฒิข๎าราชการครูผ๎ูชํวยได๎ผํานการศึกษาเลําเรียนมาแล๎วแตํการพัฒนาด๎านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูยังไมํได๎มีการด าเนินการหรือไมํอาจประเมินหรือช้ีวัด
ได๎แนํนอนวํา มีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไมํเพียงใด จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องสร๎างเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมให๎แกํข๎าราชการครูผ๎ูชํวยเพื่อช้ีบอกแนวทางและความคิดท่ีถูกต๎องและสร๎างภูมิค๎ุมกันพฤติกรรมท่ีไมํ
พึ่งประสงค์ ท่ีข๎าราชการครูบรรจุใหมํ จะต๎องประสบในสถานการณ์ตําง ๆ และเพื่อให๎ผ๎ูท่ีจะรับราชการเป็นครูได๎มี
เวลาปลํอยวางภาระ เพื่อใช๎สติปัญญาพิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพื่อเตรียมความพร๎อมส าหรับ
ความเป็นครู อันเป็นการพัฒนาจิตใจให๎มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู  ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ. 2547   ก าหนดให๎ผ๎ูได๎รับการบรรจุ      
และแตํงต้ังเข๎ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหนํง   ครูผ๎ูชํวย  ต๎องเตรียมความพร๎อมและพัฒนา
อยํางเข๎มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก .ค .ศ . ก าหนด  เป็นเวลาไมํน๎อยกวําสองปี  โดยให๎ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผ๎ูสํงเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ  
 เพื่อให๎การอบรมปฐมนิเทศผ๎ูได๎รับการบรรจุและแตํงต้ังในต าแหนํงครูผ๎ูชํวย   เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัดท าโครงการ
อบรมปฐมนิเทศข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหมํ “ครูผ๎ูชํวย” ขึ้น  โดยผ๎ูเข๎ารับการอบรมเป็นผ๎ูท่ี
ได๎รับการบรรจุและแตํงต้ังในต าแหนํงครูผ๎ูชํวย ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพ
ควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอยํางครูมืออาชีพ ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ระบบคําตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะ  
ของครูที่ดี 
 2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให๎แกํ ครู ผ๎ูชํวย   
ให๎สามารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
3.  เป้าหมาย  
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 3.1 เชิงปริมาณ   
       จัดอบรมผ๎ูได๎รับการบรรจุและแตํงต้ังในต าแหนํงครูผ๎ูชํวย ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564  รวม 100  คน  จ านวน 2  วัน 
 3.2  เชิงคุณภาพ         
        ครูผ๎ูชํวยท่ีเข๎ารับการอบรมทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีตํอองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความ
ตระหนักตํอภาระหน๎าท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส านึกในด๎านจริยธรรม และเป็นแบบอยํางท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมสํวนรวม และมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สาม ารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ส ารวจข๎อมูลผ๎ูได๎รับการบรรจุแตํงต้ังให๎ด ารง

ต าแหนํง ครูผ๎ูชํวย ระหวํางปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 - 2564 

2. แตํงต้ัง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรมปฐมนิเทศ 
4. แจ๎งสถานศึกษาสํง ครูผ๎ูชํวย ในสังกัด         

ตามกลํุมเปูาหมายท่ีก าหนด เข๎ารับการอบรม 
5. จัดอบรมปฐมนิเทศ ครูผ๎ูชํวย หัวข๎อ 
    5.1 จิตวิญญาณความเป็นครู จิตส านึก      

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู              
และการท างานเป็นทีม 

    5.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    5.3 วินัยข๎าราชการ คุณธรรม จริยธรรม      

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    5.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก 

Active Learning โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยี 
(ICT) และการจัดประเมินผลการเรียนรู๎     
ท่ีหลากหลาย (กิจกรรมกลํุมกรณีศึกษา) 

    5.5 ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) : การมี
สํวนรํวมการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 

6. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
ผ๎ูชํวย ท่ีผํานการอบรม 

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

พฤษภาคม  2564 
 
 

มิถุนายน  2564 
มิถุนายน  2564 
มิถุนายน  2564 

 
กรกฎาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2564 
 

กันยายน 2564 

66,900  นางบุญเรียม   
     แก๎วดี  
และคณะ 
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5.  งบประมาณและรายและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  66,900  บาท   
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

คําตอบแทนวิทยากร (12 ชม. x 600 บาท) 
คําตอบแทนวิทยากรประจ ากลํุม 
(8 คน x 3 ชม. x 300 บาท) 
คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
(125 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
คํากระเป๋าและเอกสารการอบรม 
(100 คน x 150 บาท) 

7,200 
 

7,200 
 

 
 
 
 

37,500 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,000 

7,200 
 

7,200 
 

37,500 
 

15,000 
รวม 14,400 37,500 15,000 66,900 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. ครูผ๎ูชํวย ร๎อยละ ๘๕ มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาท

หน๎าท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะ
การปฏิบัติงานอยํางครูมืออาชีพ ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ  
ระบบคําตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะของครูที่ดี 

๒. ครูผ๎ูชํวยร๎อยละ ๑๐๐ มีความเข๎าใจ มีทักษะ เจตคติ         
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติราชการ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

- ทดสอบ 
 
 
 
 
- ประเมิน 

- แบบทดสอบ 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 

 
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ครูผ๎ูชํวยมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีตํอองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักตํอภาระหน๎าท่ี  
๗.๒ ครูผ๎ูชํวยยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส านึกในด๎านจริยธรรม และเป็นแบบอยํางท่ีดี มีความรับผิดชอบ     

ตํอสังคมสํวนรวม   
๗.๓ ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการ                        

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่ 2 ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)   

ร๎อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดที่  8 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต๎น ท่ีได๎รับการเตรียมความพร๎อมด๎านการอําน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์     
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัย  ให๎เป็น   
คนดี เกํง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาท้ังสอดคล๎องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด๎านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรํางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผ๎ูมี
ความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตํางๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน โดยในชํวงท่ีผํานมา แม๎วําคนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษา
เฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕–๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี          
ในป ี๒๕๕๙ แตํในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ของคนไทยยังอยูํในระดับคํอนข๎างต่ า แตํเมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ พบวํา มีคําเฉล่ียต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ และผล
คะแนน สอบ PISA ท่ีอยูํในระดับต่ ากวําอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกล๎เคียงกัน  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์           
ปี 2562 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบวําช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6           
มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละ 36.75  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียร๎อยละ 44.63 ต่ ากวํา 
7.88 แตํสูงกวําระดับประเทศ 3.85  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ปี 2562 มีคะแนน
เฉล่ีย ร๎อยละ 25.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ีย 28.62 ต่ ากวําร๎อยละ 3.01     
และต่ ากวําระดับประเทศ 1.12  ซึ่งท้ัง 2 ระดับช้ัน ถึงแม๎วําจะมีคะแนนเฉล่ียสูงกวําระดับประเทศ แตํก็ยังมี
คะแนนเฉล่ียร๎อยละไมํถึงร๎อยละ 50 ยังไมํเป็นท่ีพอใจ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ให๎มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการนี้
ขึน้ 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์ให๎มีศักยภาพการจัดการเรียนรู๎ 
 2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์  
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ให๎กับครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 
100 คน เป็นเวลา 2 วัน 
       2) จัดกิจกรรมแขํงขันศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์ จ านวน  4  กิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และน าไปใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

      2) นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพฯ 
กลํุมโรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา     
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. วางแผน สร๎างเครือขํายพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการเครือขํายระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ศูนย์สํงเสริมประสิทธิภาพฯ  
    กลํุมโรงเรียน 19 ศูนย์ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการ

เรียนรู๎คณิตศาสตร์ ให๎กับครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์ 
4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 

ธันวาคม 2563 
 
ธันวาคม 2563 
 
 
มีนาคม – เมษายน 
2564 
มิถุนายน –  
สิงหาคม 2564 

81,240 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวมิตรสินีย์   
      สมบูรณ์ 
และคณะ 

5. จัดกิจกรรมแขํงขันศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์     
    5.1 แขํงขันคิดเลขเร็ว (Speed Math)  
      - แขํงขันคิดเลขเร็วด๎วยนิ้วมือ ระดับ ป.1-6 
      - แขํงขันคิดเลขเร็วโดยใช๎แบบทดสอบ   

ระดับ ป.1-3  , ป.4-6 
    5.2 การแก๎โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

ระดับ ป.1-3 , ป.4-6 ,  ม.1-3 
    5.3 สรุปผล มอบรางวัล  
 

กรกฎาคม –  
กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
กันยายน 2564 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  81,240  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู๎

คณิตศาสตร์ ให๎กับครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์ 
120 คน เป็นเวลา 2 วัน 
- คําตอบแทนวิทยากร  
- คําท่ีพักวิทยากร 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 

800 

 
 
 

 

 
 
 

3,600 
800 

 
 
 
 
 

2 

- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม     
ผ๎ูเข๎ารับการอบรม วิทยากรและคณะท างาน   
  (120 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
- คําจ๎างถํายเอกสาร (120 ชุด x 30 บาท) 
- คําวัสดุ 
จัดกิจกรรมแขํงขันศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์ 
(ตัวแทนศูนย์กิจกรรมละ 1 คน/ครูผ๎ูสอน 1 คน 
กรรมการควบคุมกิจกรรม กิจกรรมละ 3 คน  
และคณะท างาน)  
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม (ครู / นักเรียน) 
  (228 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม (คณะกรรมการ) 
  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (ครู / นักเรียน / กรรมการ) 
  (258 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําวัสดุ 
- คําสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

36,000 
3,600 

 
 
 
 
 
 

7,980 
 

2,100 
 

20,640 
 

1,000 

 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,520 

 
 

36,000 
3,600 
3,000 

 
 
 
 
 

7,980 
 

2,100 
 

20,640 
2,520 
1,000 

รวม 3,600 72,120 5,520 81,240 
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6.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์ที่เข๎ารับการอบรมร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎ 

ความเข๎าใจ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

๒. นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์ 
๓. ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- สอบถาม 
 
 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ  

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบทดสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผ๎ูสอนคณิตศาสตร์มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีเทคนิคการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   และน าไปใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูผ๎ูสอน นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านคณิตศาสตร์ 
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โครงการ  การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาท่ีสาม (ภาษาเมียนมาร์/พมํา)  
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีประเด็นท่ี 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 3  การพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 11 ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตําง ๆ                                 
   เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎องตามสภาพความต๎องการ   
   และบริบทของแตํละพื้นท่ี ตลอดจนความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ในสํวนของยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดี    
รอบด๎าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ ท่ี 21        
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ     
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
2564 วําด๎วยการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียน        
การสอนในพื้นท่ีท่ีใช๎ภาษาอยํางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมี
ทักษะการส่ือสารและใช๎ภาษาท่ีสามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการและเข๎าใจบริบทของพื้นท่ีชายขอบท่ีมีการใช๎ภาษาท่ีสาม จึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะเพื่อการส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา  
2.2 เพื่อจัดท าคํูมือ แบบฝึก เพื่อพัฒนาของทักษะเพื่อการส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา สพป.ปข.1 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

        1) พัฒนาผ๎ูเรียนของโรงเรียน จ านวน  4  โรง ได๎แกํ ดํานสิงขร บ๎านทํุงตาแก๎ว บ๎านในล็อค และบ๎าน
คลองวาฬ 
        2) จัดท าคํูมือ แบบฝึก เพื่อพัฒนาของทักษะเพื่อการส่ือสาร ภาษาเมียนมาร์/พมํา สพป.ปข.1 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) นักเรียนของโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ ได๎พัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสาร ภาษาเมียนมาร์/พมํา  
        2) สพป.ปข.1 มีคํูมือเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา 
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4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน          

ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
๒. ด าเนินการการพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาท่ีสาม (ภาษาเมียนมาร์/พมํา) 
๓. จัดท าคํูมือเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อ 
    การส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา 
3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 
4. สรุปการด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 2563 
 
ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
สิงหาคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 
ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

24,000 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกรวิกา  
     พงศาปาน  
และคณะ 

 
 
 
 

 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  24,000 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 คําตอบแทน วิทยากรภาษาเมียนมาร์/พมํา 4 โรงเรียน  

จ านวน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 12,000 บาท 
24,000   24,000 

 
 รวม 24,000 - - 24,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. นักเรียนของโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการทุกคนได๎

ฝึกทักษะเพื่อการส่ือสาร ภาษาเมียนมาร์/พมํา  
- ทดสอบ 
- ประเมินการปฏิบัติ 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการปฏิบัติ 

2. จ านวนคํูมือ แบบฝึก เพื่อพัฒนาของทักษะ       
เพื่อการส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา สพป.ปข.1 

- ตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนของโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ ได๎พัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสาร ภาษาเมียนมาร์/พมํา  
7.2 สพป.ปข.1 มีคํูมือเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสารภาษาเมียนมาร์/พมํา  
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โครงการ   ยกระดับการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านวิทยาการค านวณ   
    “Coding & Computing Science” 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 11    ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตําง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพความต๎องการและบริบทของแตํละพื้นท่ี 
ตลอดจนความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ    นายธีระศักดิ์    ไชยสัตย์   
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม ๒๕๖4  –  กันยายน ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัว ช้ีวัดกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)             
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระท่ี 4 เทคโนโลยี ในเรื่อง           
การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ    การจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ “Coding & Computing 
Science” เป็นการจัดการเรียนรู๎ท่ีสํงเสริมผ๎ูเรียนด๎านการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ ผํานการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู๎ท่ีหลากหลายท่ีเน๎นกระบวนการคิด การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน   
และเป็นระบบ มีส่ือท้ังแบบท่ีเป็นส่ือ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผํานการออกแบบ  
และประดิษฐ์หุํนยนต์ตามการจัดการเรียนรู๎ แบบ STEM Education ท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน     
ในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นให๎เด็กรู๎จักการประดิษฐ์และการสร๎างสรรค์นวัตกรรม ด๎วยการใช๎
ส่ือการเรียนรู๎ในรูปแบบท่ีสามารถสร๎างสรรค์ได๎หลากหลายรูปแบบ  มาประยุกต์เข๎ากับการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหมํไปพร๎อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุํงเน๎นให๎เด็ก ได๎กล๎าคิด กล๎าทดลอง และรู๎จักแก๎ไข
ปัญหา  โดยการน าความรู๎ตําง ๆ ในหลาย ๆ ด๎านมาบูรณาการเข๎าด๎วยกัน และน ามาใช๎ในการแก๎ไขโจทย์ปัญหา
ตําง ๆ ตลอดจนช้ีให๎เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง หรือการน าไปสร๎างเป็นเทคโนโลยีตําง  ๆ ท่ีมีอยูํ        
ในปัจจุบัน และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ในการพัฒนาผ๎ูเรียน  และเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด๎านการเรียนการสอนวิทยาการค านวณเพื่อเป็น    
ผ๎ูสร๎างสรรค์เทคโนโลยีมากกวําเป็นผ๎ูใช๎เทคโนโลยี  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญ       
ในการจัดการเรียนรู๎ด๎านวิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” จึงได๎จัดท าโครงการยกระดับ
การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านวิทยาการค านวณ “Coding & Computing Science” นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจด๎านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  ให๎ครูผ๎ูสอน 
กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2 เพื่อให๎ครูสามารถออกแบบและจัดการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  ในกลํุมสาระ 
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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3. เปา้หมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
       1) อบรมปฏิบัติการครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ระดับประถมศึกษา  จ านวน   118  คน  จ านวน 2 วัน 
       2) อบรมปฏิบัติการครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน   35  คน  จ านวน 2 วัน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ผ๎ูเข๎ารับการอบรมด๎านวิทยาการค านวณมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ 
ด๎านวิทยาการค านวณ ในระดับดีขึ้นไป 
        2) ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  ในกลํุมสาระ  
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎ 
 
4.ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ส ารวจข๎อมูลครูผ๎ูรับผิดชอบการสอน

วิทยาการค านวณ กลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    1.1 แตํงต้ังคณะท างาน 
    1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 90,500 นายธีระศักดิ์     
      ไชยสัตย์  
และคณะ 

2. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ  
การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด๎านวิทยาการค านวณ  “Coding & 
Computing Science” 

พฤษภาคม 2564  
 

 

3. นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านวิทยาการ
ค านวณ “Coding & Computing 
Science” 

มิถุนายน 2564 –  
สิงหาคม 2564 

  

4. สรุปและประเมินผล กันยายน 2564   
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ         
 งบประมาณ       90,500        บาท    

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 
 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 

คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
ผ๎ูเข๎าอบรม 153 คน คณะท างาน 20 คน  
รวม 173  คน แบํงเป็น 2 รุํน ๆ ละ 2 วัน 
(173 x 150 บาท x 2 วัน) 
คําตอบแทนวิทยากร  
(1 คน x 24 ช่ัวโมง x 600 บาท ) 
คําท่ีพักวิทยากร (4 คืน x 800 บาท) 
คําพาหนะวิทยากร  
คําจัดจ๎างส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 
คําวัสดุ/วัสดุฝึก 

 
 
 
 
 

14,400 
 
 
 

 
 
 

51,900 
 
 

3,200 
4,000 
5,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 

51,900 
 

14,400 
3,200 
4,000 
5,000 

12,000 
รวม 14,400 64,100 12,000 90,500 

ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการจัดการเรียนรู๎ด๎านวิทยาการค านวณ ในระดับดีขึ้นไป 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

2. ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรม สามารถออกแบบ    
และจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  ในกลํุมสาระ     
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎ 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ด๎านวิทยาการค านวณ 
 7.2 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถใช๎แนวคิดเชิงวิทยาการค านวณในการจัดการเรียนการสอนได๎  
  7.3 ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ด๎านวิทยาการค านวณได๎  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
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โครงการ   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม  
              SchoolMIS   
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู๎                                                                                                                
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ท่ี 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา                                 
                     ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ      นายธีระศักดิ์    ไชยสัตย์   
ระยะเวลาด าเนินการ     มกราคม   – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ          
ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ซึ่งต๎องเช่ือมโยงกับการเรียนรู๎เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบ
ดังกลําวก าหนดพื้นฐานของนโยบายด๎านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษา
ก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท๎อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะชํวยสร๎างความมั่นใจ     
ในกระบวนการด าเนินงานและสร๎างความเช่ือมั่นแกํสังคม ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตาม
เปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการศึกษา ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผ๎ูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด และสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ท่ีไมํมีระบบ จะสํงผลกระทบตํอความเช่ือมั่นในคุณภาพ         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็นงานท่ีต๎องอยูํบน
พื้นฐานหลักวิชาการ  ตามแนวทางการวัดผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให๎สถานศึกษาประเมินผ๎ูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรํวมกิจกรรมและการทดสอบควบคํูไปในกระบวนการเรียนการสอน         
อยํางเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา อันเป็นหนทางท่ีจะพัฒนาสํงเสริมให๎ ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎สูงสุด 
เป็นคนดี  คนเกํง และมีความสุข สอดคล๎องกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ก าหนดให๎มีการวัดประเมินผลการเรียนในระดับห๎องเรียนและโรงเรียน          
โดยก าหนดเกณฑ์ในการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ท้ังนี้ได๎ก าหนดให๎มีการจัดท าเอกสาร
หลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และท่ีสถานศึกษาก าหนดขึ้ นใช๎เอง ซึ่งต๎องจัดท าให๎ถูกต๎อง 
เท่ียงตรง เป็นระบบ เพื่อให๎งานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด าเนินการอยํางเป็นระบบ   
 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให๎กับนายทะเบียน/วัดผล
และครูวิชาการ และซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           
การจัดระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ การออกเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีถูกต๎อง  และการปฏิบัติการใช๎โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัด
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหํง 
 2.2 เพื่อให๎ครูผ๎ูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สามารถบันทึกผลทางการศึกษาในโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได๎ถูกต๎อง 
 
3. เป้าหมาย 

   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 118 คน   

    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           1. ครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงานในด๎านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได๎ถูกต๎อง 
  2. ครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาให๎ถูกต๎องครบถ๎วนและยืนยันข๎อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. ส ารวจข๎อมูลครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 
    1.1 แตํงต้ังคณะท างาน 
    1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  

มกราคม 2564 
 

22,200 นายธีระศักดิ์   
     ไชยสัตย์  
และคณะ 

2. ด าเนินการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบการวดั
และประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผล 
การเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS 

กุมภาพันธ ์
2564 

  

3. นิเทศติดตามการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผล      
การเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS 

พฤษภาคม –
สิงหาคม 2564 

  

4. สรุปและประเมินผล กันยายน 2564   
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
     งบประมาณ  22,200 บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 
 
 

2 
3 

คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
(คณะท างาน 10 คน ผ๎ูเข๎าอบรม 118 คน 
รวม 128 คน) 
(128 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
คําวัสดุ 
คําพาหนะคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

19,200 
 

1,000 

 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

19,200 
2,000 
1,000 

รวม  - 20,200 2,000 22,200 

ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 100 ของครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงานด๎านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได๎ถูกต๎อง 

- ส ารวจรายการ - แบบส ารวจรายการ 

2. ร๎อยละ 100 ของครูผ๎ูรับผิดชอบด๎านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให๎ถูกต๎องครบถ๎วนและ
ยืนยันข๎อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

- ส ารวจรายการ - แบบส ารวจรายการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ครูผ๎ูรับผิดชอบงานด๎านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงานในด๎านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได๎ถูกต๎อง 
           7.๒  ครูผ๎ูรับผิดชอบงานด๎านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน และยืนยันข๎อมูลการบันทึกผลการเรียน ตามระยะเวลาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
               
 
 
 
 
 



 
151 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

 
โครงการ ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน๎มวําจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4   ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  1 อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลํุมอายุ 
ผู้รับผิดชอบ นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 49 ก าหนดวํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกัน    
ในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี ท่ีรัฐจะต๎องจัดให๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จํายผ๎ูยากไร๎      
ผ๎ูพิการหรือทุพลภาพ หรือผ๎ูท่ีอยูํในภาวะยากล าบากต๎องได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให๎
ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎ และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยําง        
มีความสุข มาตรา 10 การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไมํน๎อยกวําสิบสองปี ท่ีรัฐต๎องจัดให๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย การจัดการศึกษาภาคบังคับ     
เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นภารกิจหน๎าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะต๎อง
จัดและสํงเสริมให๎การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และ
พันธกรณีท่ีประเทศไทยมีตํอองค์กรระหวํางประเทศ ในการจัดการศึกษาแกํเด็กท่ีไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และ
เด็กท่ีไมํมีสัญชาติไทย และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชํวงชีวิต มีเปูาหมายให๎คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุลท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผ๎ูมีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และได๎
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษา  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร๎างโอกาส   
ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมายให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาค     
ในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
 จากข๎อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในปีท่ีผํานมา
พบวํา ยังมีนักเรียนท่ีมีแนวโน๎มออกกลางคันและมนีักเรียนออกกลางคัน  สํงผลให๎นักเรียนเหลํานั้นไมํได๎รับโอกาส
ทางการศึกษา ขาดการพัฒนาอยํางสมดุลท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และขาดความรู๎         
และทักษะในการด ารงชีวิต  ด๎วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน๎มออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน ได๎กลับเข๎ามาเรียนตํอ 
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 2.2  เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน  เข๎ารับ
การศึกษาตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        1) นักเรียนท่ีมีแนวโน๎มวําจะออกกลางคัน และนักเรียนท่ีออกกลางคันทุกคน กลับเข๎าเรียนตํอท้ังใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน 
         2) นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2563 เรียนตํอครบทุกคน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุลท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผ๎ูมีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

 กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงานและเสนอ

โครงการเพื่อขออนุมัติ 
พฤศจิกายน 2563 10,000 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 

และคณะ 
2. ส ารวจข๎อมูลเด็กท่ีมีแนวโน๎มวําจะ

ออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน 
ปีการศึกษา 2563 

มกราคม 2564   

3. ส ารวจนักเรียนท่ีจะจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2563 เรียนตํอปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ ์2564 
 

  

4. แตํงต้ังคณะกรรมการออกติดตาม
เด็กท่ีมีแนวโน๎มวําจะออกกลางคัน
และเด็กออกกลางคัน  

กุมภาพันธ์ 2564   

5. ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนท่ีมี
แนวโน๎มวําจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน 

มีนาคม – เมษายน 
2564 

  

6. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม  2564   
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 คําใช๎จํายในการเดินทางติดตามเย่ียมบ๎าน

นักเรียนท่ีมีแนวโน๎มวําจะออกกลางคัน  
และออกกลางคันของโรงเรียนในพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองฯ/ทับสะแก/บางสะพาน/บางสะพานน๎อย 
- คําเบ้ียเล้ียง คณะกรรมการ/พนักงานขับรถ 
  (5 คน x 120 บาท x 5 วัน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 

  
 
 
 

3,000 
 

1,000 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,000 
 

1,000 
2 คําวัสดุเย่ียมบ๎านนักเรียนออกกลางคัน  

(ยากจน วิกฤติหรือประสบปัญหาท่ีต๎อง
ชํวยเหลือเรํงดํวน) 

  6,000 6,000 

รวม - 4,000 6,000 10,000 
 ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีแนวโน๎มออกกลางคันและ  
   นักเรียนออกกลางคัน ได๎กลับเข๎ามาเรียนตํอจนจบการศึกษา    
   ภาคบังคับ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
2.นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  
   ทุกคน  เข๎ารับการศึกษาตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
 

- ส ารวจ 
 
 
- ส ารวจ 

- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนท่ีมีแนวโน๎มจะออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคันทุกคนกลับมาเข๎าเรียนท้ังในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน 
 7.2  นักเรียนท่ีอยูํในวัยการศึกษาภาคบังคับในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ได๎เข๎าเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
 7.3  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง                   
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โครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และการส ามะโนประชากรวัยเรียน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  1 อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลํุมอายุ 
ผู้รับผิดชอบ นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง และได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สอดคล๎องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560–
2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก๎ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ ค าส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ค าส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง          
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได๎จัดท าโครงการการรับนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 และการส ามะโนประชากรวัยเรียนขึ้น เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง ครอบคลุม
และได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผ๎ูมีความรู๎และ ทักษะ       
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อสํงเสริมให๎ประชากรวัยเรียนท่ีอยูํในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎ารับการศึกษา  
ในสถานศึกษาครบทุกคน   
 2.2  เพื่อจัดท าข๎อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 แยกเป็นรายบุคคล/ต าบล/อ าเภอ  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1)  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 118 แหํง มีความรู๎ความเข๎าใจตามนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ในการรับเด็กเข๎าเรียนในสถานศึกษาตามปฏิทินท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
  2)  สถานศึกษาในสังกัด มีแผนการรับนักเรียนครบทุกแหํง 
  3)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแหํง มีข๎อมูลประชากรวัยเรียนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2558 ของทุกอ าเภอในเขตพื้นท่ี  
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  บิดา/มารดา หรือผ๎ูปกครองของนักเรียนและประชาชนท่ัวไป ได๎ทราบข๎อมูลขําวสาร  การรับเด็ก
เข๎าเรียนตามปฏิทินท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในสถานศึกษา
ในพื้นท่ีเขตบริการ และหรือสถานศึกษาท่ีประสงค์สํงบุตรหลานเข๎าเรียน 
  2)  สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการได๎เข๎าเรียนครบทุกคน  
 
4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
    1.1 จัดท าแผนการรับนักเรียน 

 
พฤศจิกายน 2563 

10,000 
 

นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
และคณะ 

    1.2 แตํงต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน    
    1.3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   
          จ านวน 2 ครั้ง 

ธันวาคม 2563  
 มกราคม 2564 

  

    1.4 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ 
          เกี่ยวกับการรับนักเรียน ให๎ 
          โรงเรียน อบต./อปท. และ 
          ท่ีวําการอ าเภอ 4 แหํง 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2564 

  

     1.5 แจ๎งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให๎ 
           ผ๎ูปกครองสํงเด็กเข๎าเรียนด๎วยส่ือ 
           ท่ีหลากหลาย 

ธันวาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

  

     1.6 ก ากับ ติดตามการเข๎าเรียน 
           จัดหาท่ีเรียนให๎เด็กตกหลํน  
           เด็กด๎อยโอกาส 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

  

1.7 ก ากับ ติดตามให๎สถานศึกษา  
รายงานการรับนักเรียน               
ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์   

กรกฎาคม 2564   

1.8 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กรกฎาคม 2564   
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ  
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
2. การส ามะโนประชากรวัยเรียน 
    2.1 ประสานขอข๎อมูลประชากรวัยเรียน  

ท่ีเกิดปี พ.ศ. 2558  ทร.14 จาก
ส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอ       
4 อ าเภอ และเทศบาล 8 แหํง  

 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม

2564 

 
 

นางบังอร ครุฑไช
ยันต์ และคณะ 

     2.2 จัดพิมพ์ข๎อมูลรายช่ือประชากร 
           วัยเรียนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2558 แยกราย

ต าบล อ าเภอ และจัดสํงให๎
สถานศึกษาทุกแหํง ตามเขตพื้นท่ี
บริการเพื่อติดตามการเข๎าเรียน 

     2.3 สถานศึกษาตรวจสอบและติดตาม   
การเข๎าเรียนของนักเรียนท่ีเกิด        
ปี พ.ศ. 2558  

เมษายน 2564   

     2.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาติดตาม
และตรวจเย่ียมโรงเรียนท่ีมีปัญหาการ
รับนักเรียน   

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2564 

  

     2.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

สิงหาคม 2564   

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ  10,000 บาท  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2 ครั้ง 

- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (10 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
- คําพาหนะ 2 วัน  (กรรมการ-นายกสมาคมฯ/
ประธานชมรม/ผ๎ูทรงคุณวุฒิ) 
   เมืองฯ  3 คน = 600 บาท 
   ทับสะแก  1 คน = 400 บาท 
   บางสะพาน  1 คน = 800 บาท 
   บางสะพานน๎อย  1 คน = 1,000 บาท  
 

   
1,400 

 
1,600 
2,800 

 
  

  
1,400 

 
1,600 
2,800 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
2 ประสานขอข๎อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14) 

ตามอ าเภอและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
- คําเบ้ียเล้ียง 2 วัน  
  (คณะท างาน 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน) 
  (120 x 2 วัน x 3 คน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง  

  
 

720 
 
 

1,980 

  
 

720 
 
 

1,980  
3 คําถํายเอกสารแนวปฏิบัติ ระเบียบกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวข๎อง  
- เพื่อจัดท ารูปเลํมระเบียบวาระการประชุม 
  คณะกรรมการ  รับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี 
  การศึกษา และการประชุมคณะกรรมการ 
  ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง ท่ีวําการอ าเภอ/ 
  อบต./เทศบาล ทุกแหํงในเขตพื้นท่ี 4 อ าเภอ  

 1,500  1,500 

รวม - 10,000 - 10,000 
 ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ  
1. ร๎อยละ 100 ของเด็กท่ีอยูํในวัยการศึกษา

ภาคบังคับเด็กท่ีเกิดปี พ.ศ. 2558 ได๎เข๎าเรียน
ในปีการศึกษา 2564 

- ส ารวจ 
- ติดตามผลการเกณฑ์ 
เด็กเข๎าเรียน ปีการศึกษา 2564 

- แบบส ารวจ , ทร.14 
- แบบติดตาม 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ทุกแหํงมขี๎อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน   
เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                  
แยกเป็นรายบุคคล/ต าบล/อ าเภอ 

- ตรวจสอบ - แบบตรวจสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแหํง มีข๎อมูล   
ส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ สามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแหํง  
สามารถเกณฑ์เด็กเข๎าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ได๎ครบทุกคน 
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โครงการ ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 1 การลดความเหล่ือมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  3  ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
 ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 
 ในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 
ผู้รับผิดชอบ นางนิตยา  วิชนา  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให๎โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดให๎มีระบบดูแล 
ชํวยเหลือนักเรียน และได๎ก าหนดมาตรการสนับสนุน สํงเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีเน๎นกิจกรรมสํงเสริมพัฒนา
ปูองกันแก๎ไขปัญหา และการค๎ุมครองสิทธิเด็ก โดยการมีมาตรการให๎โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมสํงเสริมความปลอดภัยด๎านส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจน
ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศ และปัญหาอื่น  ๆ โดยประสานความ
รํวมมือกับเครือขํายผ๎ูปกครอง ชุมชน และองค์กรในท๎องถิ่น การจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสํงเสริม 
แก๎ไข และสํงตํอนักเรียนอยํางเป็นระบบ ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต๎องสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงให๎มีความเข๎มแข็ง และนักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือค๎ุมครอง
อยํางตํอเนื่อง  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกลําว 
จึงได๎จัดท าโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง 
ในสังกัดให๎มีความเข๎มแข็ง  
 ๒.2 เพื่อชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา มีแนวโน๎ม มีภาวะเส่ียงทางด๎านการเรียน การถูกละเมิด หรือ 
ถูกกระท าความรุนแรง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 การคัดกรองโรงเรียนเพื่อจัดล าดับความเข๎มแข็ง 
       1) โรงเรียนในสังกัด 118 โรง ได๎รับการเฝูาระวัง  สํงเสริมความประพฤตินักเรียน           
โดยด าเนินการสํงเสริมความประพฤตินักเรียนอยํางเข๎มแข็ง มีการเฝูาระวังสถานการณ์การแสดงพฤติกรรม           
ไมํเหมาะสมในวันส าคัญตําง ๆ เชํน วันขึ้นปีใหมํ วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต๎น 
  2) ก ากับ ติดตามให๎โรงเรียน 118 โรง ประเมินตนเองและสรุปข๎อมูลการคัดกรองโรงเรียน
และจัดล าดับความเข๎มแข็ง 
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 3.1.2 การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
  1) นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ ค๎ุมครองอยํางตํอเนื่อง โดยโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ด าเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียนอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสรุปข๎อมูลการเยี่ยมบ๎าน และคัดกรองนักเรียนกลํุมตําง  ๆ สํง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สรุปภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกรายภาคเรียน 
  4) จัดหาแหลํงเงินทุนการศึกษาและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให๎นักเรียนยากจน 
 3.1.3 การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 
  - โรงเรียนท่ีมีความพร๎อมและสมัครเข๎ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา อ าเภอละ 1 แหํง รวม 4 แหํง และสํงเข๎ารับการประเมินคัดเลือก
ระดับเขตตรวจราชการท่ี 4 จ านวน 1 แหํง 
 3.1.4 การสํงเสริมความประพฤตินักเรียน 
  1) ส านักงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท าข๎อมูล
พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจ าแนกรายโรงเรียนท่ีถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
  2) ตรวจสอบบัตรพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อความ
พร๎อมในการปฏิบัติหน๎าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) สนธิก าลังกับเครือขํายหนํวยงานอื่น เชํน เจ๎าหน๎าท่ีต ารวจ ทหาร ฝุายปกครอง รํวมตรวจ
พื้นท่ีจุดเส่ียง จุดอับตําง ๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีนอกโรงเรียน เชํน วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง และวันปีใหมํ เป็นต๎น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีการจัดกลํุมนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 4 กลํุม ตามขอบขํายเกณฑ์
การคัดกรองแบํงเป็น 4 กลํุม คือ กลํุมปกติ กลํุมเส่ียง กลํุมมีปัญหา และกลํุมพิเศษ และได๎รับการพัฒนาตรงตาม
ศักยภาพ 
 3.2.2  นักเรียนได๎รับการเฝูาระวัง สํงเสริมความประพฤตินักเรียนในวันส าคัญตําง ๆ อยํางท่ัวถึง 
 3.2.3 โรงเรียนในสังกัดผํานเกณฑ์การประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ระดับเขตตรวจราชการท่ี 4 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

 
 

 

 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. การคัดกรองโรงเรียนเพื่อจัดล าดับความเข๎มแข็ง 

1. 1.1 แจ๎งเกณฑ์และปฏิทินการประเมินตนเองโดย
ใช๎เกณฑ์หรือแนวทางตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

2. 1.๒ สถานศึกษาประเมินตนเองตามปฏิทิน       
ท่ีก าหนด 

    1.๓ ก ากับ ติดตามให๎โรงเรียนประเมินตนเองและ
สรุปข๎อมูลการคัดกรองโรงเรียนและจัดล าดับ
ความเข๎มแข็ง 

    1.๔ แจ๎งผลการคัดกรองให๎ทุกโรงเรียนทราบ 
    1.๕ สรุปข๎อมูล รายงานผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

 นางนิตยา วิชนา 
และคณะ 

2. กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 
    2.1 แจ๎งโรงเรียนด าเนินการเยี่ยมบ๎านนักเรียน

อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    2.2 สรุปข๎อมูลการเยี่ยมบ๎าน และการคัดกรอง

นักเรียนกลํุมตําง ๆ สรุปข๎อมูลเป็นภาพรวม
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดหา
แหลํงงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใน
โรงเรียนจากแหลํงงบประมาณ เชํน กองทุน
สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุน
ค๎ุมครองเด็กจังหวัด เป็นต๎น 

    2.3 ลงพื้นท่ีเย่ียมบ๎านนักเรียนท่ีประสบภาวะ
วิกฤติ หรือประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือ   
มีภาวะเส่ียงตํอความล๎มเหลวทางการเรียน 
เพื่อให๎การชํวยเหลือตามสภาพ             
เป็นการเบ้ืองต๎น 

    2.๔ ติดตามนักเรียนท่ีได๎รับการชํวยเหลือ 
    2.๕ สรุปข๎อมูล รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

  

3. การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัล 
    ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 
    3.1 แจ๎งโรงเรียนสํงแบบประเมินตนเองและ

สมัครเข๎ารับการคัดเลือก 
    3.2 แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก

โรงเรียนและลงพืน้ท่ีประเมินเชิงประจักษ์ 
 

 กรกฎาคม – 
สิงหาคม  2564 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
    3.3 สํงผลการประเมินคัดเลือกเพื่อเข๎ารับการ

คัดเลือก ระดับเขตตรวจราชการท่ี 4 
(Cluster) 

    3.4 ประกาศผลการคัดเลือกฯ แจ๎งโรงเรียน    
ทุกโรง และมอบรางวัลให๎แกํโรงเรียนท่ีได๎รับ
พิจารณาคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในโอกาสอันเหมาะสม 

   

4. การสํงเสริมความประพฤตินักเรียน 
    4.1 จัดท าข๎อมูลพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริม  

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให๎เป็น
ปัจจุบัน 

    4.2 ตรวจสอบบัตรพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให๎เป็น
ปัจจุบันและพร๎อมปฏิบัติหน๎าท่ีได๎ตาม
ระเบียบฯ 

    4.3 ยกระดับการเฝูาระวัง ปูองกัน ด๎วยการจัดท า
แผนแก๎ไขพฤติกรรมนักเรียนไมํเหมาะสม 
โดยจัดพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนกัศึกษา (พสน.) สนธิ
ก าลังกับหนํวยราชการอื่น เชํน เจ๎าหน๎าท่ี
ต ารวจ ทหาร ฝุายปกครอง รํวมตรวจพื้นท่ี
จุดเส่ียง จุดอับตําง ๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีนอก
โรงเรียน 

    4.4 ก ากับ ติดตามให๎โรงเรียนมีแผนการเฝูาระวัง
สถานการณ์ในวันส าคัญ เชํน วาเลนไทน์  
วันปีใหม ํวันลอยกระทง เป็นต๎น 

    4.5 สรุปข๎อมูล / รายงานผลการด าเนินงาน 
 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของโรงเรียนท่ีด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
2. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับความชํวยเหลือกรณีนักเรียนประสบภัยคุกคาม 

เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

3. จ านวนโรงเรียนผํานเกณฑ์การประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

- ส ารวจ 
- ส ารวจ 
 
 
- ประเมิน 

- แบบส ารวจ  
- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงคุณคําและความส าคัญของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
และให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยความเอาใจใสํ สามารถน าหลัก 5 ขั้นตอนของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน   
ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
 7.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีเข๎มแข็ง สามารถน าข๎อมูลจากการรู๎จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และการคัดกรองไปก าหนดแผนงานโครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 7.3 โรงเรียนในสังกัดปลอดจากการใช๎ความรุนแรงทุกรูปแบบ นักเรียนทุกคนได๎รับการปกปูอง ค๎ุมครอง 
ดูแลชํวยเหลืออยํางท่ัวถึง 
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โครงการ การสํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  1 อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลํุมอายุ 
ผู้รับผิดชอบ นางณชสร  นิลทวี    
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
           รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน๎าท่ีของรัฐให๎บุคคลมีสิทธิเสมอกัน    
ในการรับการศึกษา ตามมาตร 54 รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ท้ังนี้ รัฐจะต๎องด าเนินการให๎ประชาชน ได๎รับ
การศึกษาตามความต๎องการระบบตําง ๆ รวมท้ังสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและจัดให๎มีการรํวมมือกันระหวํางรัฐ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน๎าท่ีด าเนินการก ากับ สํงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลําวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน๎าท่ีในการก ากับ ดูแล สํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยครอบครัวขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวให๎กับบุคคล และครอบครัว     
ท่ีได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
      2.2 สนับสนุนให๎บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา         
สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข๎ามารํวมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
       1) ประเมินความพร๎อมครอบครัวท่ียื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 16 ครอบครัว 
       2) นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  จ านวน 16 ครอบครัว 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ผ๎ูเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวผํานการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของ
แผนการจัดการศึกษา 
       2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตามศักยภาพของ
ผ๎ูเรียน 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
๒. แตํง ต้ัง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     

จั ดก าร ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน โดยค รอบครั ว       
เพื่อประเมินความพร๎อมของครอบครัวท่ียื่นขอ
อนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มกราคม 2564 
มกราคม 2564 

11,555 นางณชสร  
     นิลทวี 
และคณะ 

๓. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    โดยครอบครัว 2 เดือน/ครั้ง  
๔. รายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม – 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 

  

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  11,555  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 1 วัน 

- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
(7 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

 
 
 

 
 

1,050 

  
 

1,050 
2 นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว 2 เดือนครั้ง (คณะกรรมการ   
6 คน พขร. 1 คน จ านวน 12 วัน) 
- คําเบ้ียเล้ียง (7 คน x 120 บาท x 12 วัน) 
- คําน้ ามันเช้ือเพลิง 

  
 
 

10,080 
425 

  
 
 

10,080 
425 

รวม - 11,555 - 11,555 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. จ านวนครอบครัวท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว

ผํานการประเมินความพร๎อม 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ผํานการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของแผนการจัด
การศึกษา 

- ประเมิน 
 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตามศักยภาพของผ๎ูเรียน 
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โครงการ  เปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพให๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ๎
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 4 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร๎อยละผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงสํูอาชีพ และการมีงานท า ตามความถนัด 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราภรณ์ หมายเมฆ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ด าเนินนโยบายและขับเคล่ือนงานพัฒนาเตรียมความพร๎อม 
และเสริมสร๎างศักยภาพให๎กับนักเรียน โดยการพัฒนาควบคํูกันท้ังทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
เพื่อให๎นักเรียนได๎ค๎นพบตนเอง ได๎ศักยภาพสอดคล๎องกับความสนใจ และความถนัดด๎านอาชีพของนักเรียนรวมท้ัง 
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและสามารถปรับตัวอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎โดยผํานการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมการแนะแนวที่หลากหลาย งานแนะแนวจึงเป็นอีกงานท่ีส าคัญในสถานศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขับเคล่ือนไปพร๎อมกับแผนยุทธศาสตร์ เปูาหมายในการพัฒนา
ประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต โดยเยาวชน
เป็นอีกกลํุมบุคลากรหนึ่งของชาติท่ีจะขับเคล่ือนประเทศไทยไปข๎างหน๎า จากการปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย 
พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู๎ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของแตํละบุคคลมีความส าคัญอยํางยิ่ง 
บุคคลท่ีเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองยํอมสํงผลให๎มีความสุขในการท างาน และความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ผ๎ูเรียนมีแนวทางในการเลือก
ศึกษาตํอสายอาชีพ  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีภารกิจในการ
สํงเสริม สนับสนุน ให๎นักเรียนจบแล๎วมีงานท า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษาตํอสายอาชีพ  
  ๒.๒ เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอ ได๎ตรงความต๎องการของ
ตนเองและผ๎ูปกครอง 
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3. เปา้หมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

      1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดทุกคน ได๎รับการแนะแนวการศึกษา
ตํอสายอาชีพ 
       2) ร๎อยละ 60 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 เข๎าศึกษาตํอสายอาชีพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ได๎รับการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ สามารถ
น าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอได๎ตามความต๎องการของตนเอง 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 13,680 น.ส.จิราภรณ์  

      หมายเมฆ 2.แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563  
3.ด าเนินการแนะแนวการศึกษาตํอสายอาชีพ  
    แกํนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน    
    ขยายโอกาสทางการศึกษา 35 โรงเรียน 
4.ติดตามการศึกษาตํอสายอาชีพของนักเรียน  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 และคณะ 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

เมษายน 2564   

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

งบประมาณ 13,680 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 

ด าเนินการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ โรงเรียน                           
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 35 โรงเรียน                                           
- คําเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 2 คน  พนักงานขับรถ 1 คน              
  รวม 3 คน (120 x 17 วัน x 3 คน )                                   
- คําน้ ามันเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน 17 วัน                               

 
 
 

        
 
6,120 

 
5,800  

  
 

6,120 
 

5,800 
2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม    1,760 1,760 

รวม - 11,920 1,760 13,680 

  ถัวจํายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ

การศึกษาตํอสายอาชีพ  
๒. ร๎อยละ 60 ของนักเรียนเข๎าศึกษาตํอสายอาชีพ 
 

- สอบถาม 
 
- ส ารวจ 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  
ได๎รับทราบข๎อมูล ขําวสารด๎านการจัดการศึกษาสายอาชีพ มีความรู๎ ความเข๎าใจ และได๎รับการแนะแนวการศึกษา
สายอาชีพ สามารถน าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอได๎ถูกต๎องตามความต๎องการของตนเองและ
ผ๎ูปกครอง 
  7.2 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
เลือกศึกษาตํอสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ  สร๎างจิตส านึกด๎านการบริหารจัดการขยะและความรู๎ในการผลิตและบริโภค 
                  ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยํางยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
ตัวชี้วัดที่  1  ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
ผู้รับผิดชอบ  นางเรวดี  บุตรเล็ก และนางพันธนนัท์  เล็กมาก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – มีนาคม  2564 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันปัญหาการรับรู๎ในด๎านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม โดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข๎าใจท่ีถูกต๎องและขยายองค์
ความรู๎ที่ชัดเจนในวงท่ีจ ากัด จึงท าให๎เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคล่ือนเป็นไปได๎ช๎าและมีปัญหาอุปสรรค ดังนั้น การให๎
การศึกษาเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและความตระหนักตํอการด าเนินกิจกรรมด๎านการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ตํอสาธารณชนท่ัวไป และเปิดกว๎างการรับรู๎ในการพัฒนาสํูการเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เพื่อสร๎างคุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี ลดมลพิษขยะมูลฝอย ในสถานศึกษา ส านักงาน และชุมชน ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎อง สามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์และลดผลกระทบตํอสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รวมท้ัง
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎ให๎ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม จึงจัดท าโครงการสร๎างจิตส านึกด๎านการบริหารจัดการขยะและความรู๎ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ให๎ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ  
อยํางถูกวิธี มีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
 2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 น าความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสํวนรํวมและตระหนักในการ “เลือก ลด ใช๎” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม  
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

              1) ร๎อยละ ๘๐ ของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
อยํางถูกวิธี มีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
  2) ร๎อยละ ๘๐ ของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   น าความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  ๓) ร๎อยละ ๘๐ ของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีสํวนรํวมและตระหนักในการ “เลือก ลด ใช๎” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม  

        3.2 เชิงคุณภาพ 
      ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู๎ ความเข๎าใจถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะอยํางถูกวิธี สามารถน าความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวันสํงผลดีตํอราชการ 
ครอบครัว และชุมชน อยํางตํอเนื่อง มีความตระหนักในการ “เลือก ลด ใช๎” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

 
    4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว “หนึ่งกลํุม หนึ่งแปลงผัก 
ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ” 

    1.1 วางแผนการจัดกิจกรรมฯ 
    1.2 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
    1.3 แตํงต้ังคณะท างาน/ประชุมฯ 
    1.4 จัดแบํงโซนแปลงเกษตรให๎กลํุม/ 
          หนํวยรับผิดชอบ  
    1.5 ปลูกผักและแลกเปล่ียนผลผลิตฯ 
    ๑.๖ ติดตามการด าเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
    1.7 รายงานผลการด าเนินงานฯ  
2. กิจกรรม ศึกษาดูงาน “เทศบาลไร๎ถัง  ห๎ามพลาด” 

ณ เทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน (เป็น
หนํวยงานท่ีได๎รับรางวัลและประสบผลส าเร็จ    
ในการบริหารจัดการขยะ) 

    2.1 วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
    2.2 ประสานงานกับเทศบาลหนองพลับเพื่อเข๎ารับ

การศึกษาดูงาน  
    2.3 ส ารวจจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมศึกษาดูงาน 
 

ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน  –  
มิถุนายน 2564 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางเรวดี   
       บุตรเล็ก 
และคณะ 
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 4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

    2.4 ศึกษาดูงาน “เทศบาลไร๎ถัง  ห๎ามพลาด” ณ 
เทศบาลต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 

    2.5 ผ๎ูเข๎ารํวมศึกษาดูงานสรุปผลจากการไปศึกษา
ดูงานในครั้งนี้ พร๎อมท้ังน าวิธีการมาปรับใช๎ใน 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

๒.๖ ติดตามพฤติกรรมการคัดแยกขยะ การลด 
เลิก ใช๎ วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมของ
ข๎าราชการและบุคลากรในส านักงาน 

๒.7 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

       

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  15,000  บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 คําปูายประชาสัมพันธ์นโยบายด๎านส่ิงแวดล๎อม 

(ไวนิลพร๎อมกรอบไม๎) ขนาด 3x2 เมตร จ านวน 
2 ปูาย ๆ ละ 1,625 บาท 

 
 

 
 

3,250 

 
 

 
 

3,250 
2 คําจ๎างเหมารถพร๎อมน้ ามัน 1 วัน ๆ ละ  

10,000 บาท 
  

10,000 
  

10,000 
3 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมบุคลากรใน  

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (50 คน x35 บาท) 
  

 1,750 
    

1,750 
รวม - 15,000 - 15,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะอยํางถูกวิธี มีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม  

2. ร๎อยละของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู๎ 
ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

3. ร๎อยละของข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวม
และตระหนักในการ “เลือก ลด ใช๎” วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อม 

- สังเกต 
 
 
 
 
- สอบถาม 
 
 
- สังเกต 

- แบบสังเกต 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       7.1 ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอยํางถูกวิธี    
       7.2 ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวันสํงผลดีตํอราชการ ครอบครัวและชุมชน อยํางตํอเนื่อง มีความตระหนักในการ “เลือก ลด ใช๎” 

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
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โครงการ สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา  
  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นท่ี 6 การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนําอยูํอัจฉริยะ 
สอดคลอ้งกับนโยบาย สพฐ. ที่ 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
ตัวชี้วัดที่  1  ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนัก 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
ผู้รับผิดชอบ นางรัชนก  อยูํหนุน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน๎มการขยายตัวของประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชน สถานประกอบการตําง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น และส่ิงท่ีตามมาอยํางหลีกเล่ียงไมํได๎คือ ขยะมีจ านวนมากขึ้นตามไปด๎วย การจัดการขยะท่ีไมํสมดุลกับ
การเพิ่มขึ้นของจ านวนขยะในแตํละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนนับร๎อยล๎านตัน  แตํเราสามารถจัดการขยะได๎
เพียงวันละไมํกี่สิบตันเทํานั้น (กรมการพัฒนาและสํงเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ท าให๎มีขยะ
ท่ีเหลือตกค๎างรอการก าจัดอยูํเป็นจ านวนมาก แม๎รัฐบาลจะมีพื้นท่ีท่ีจัดไว๎เพื่อรองรับขยะแตํไมํเพียงพอกับปริมาณ
ขยะท่ีเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว สร๎างปัญหาเป็นอยํางมาก ท้ังทางด๎านทัศนะวิสัย กล่ิน ความสะอาด ซึ่งเกิดจากปัญหาขยะ
ล๎นเมือง นับเป็นปัญหาส่ิงแวดล๎อมท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยูํและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เชํน ปัญหาจาก
การเผาปุา ปัญหาจากการทิ้งขยะไมํถูกท่ีถูกทาง เป็นต๎น ประกอบกับมีคนขาดจิตส านึกตํอสํวนรวม ผลท่ีตามมาคือ
กํอให๎เกิดปัญหาด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีสะสมมานาน สํงผลกระทบโดยตรงตํอชุมชน บ๎านเมือง และประเทศชาติ รัฐบาล
ได๎เห็นความส าคัญในปัญหาดังกลําว จึงก าหนดให๎การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแหํงชาติ ตามแผนแมํบท
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580)  ประเด็นพื้นท่ีและเมืองนําอยูํอัจฉริยะ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ ตามนโยบายท่ี 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดต๎องด าเนินการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียน
สํูชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม การจะแก๎ไขปัญหาเรื่องขยะให๎ได๎ผลระยะยาวนั้นเราต๎องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ด๎วยการปลูก
จิตส านึกท่ีดีในเรื่องการท้ิงขยะให๎กับเด็ก ๆ ได๎เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยอาจเริ่มจาก
ภายในโรงเรียนกํอน เมื่อนักเรียนรู๎จักคัดแยกขยะ และท้ิงให๎เป็นท่ีเป็นท่ีทางแล๎วจะท าให๎โรงเรียนดูสะอาดมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมตํอการเรียนรู๎  และเมื่อเริ่ม ต๎นจากในโรงเรียนได๎ผลดีแล๎วจะสามารถขยายผลไปยัง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติตํอไปได๎   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําว จึง
ได๎จัดท าโครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (โรงเรียนไร๎ถัง
ขยะ) 
 2.๒ เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ให๎นักเรียน ครูน าความรู๎ และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถเป็นแกนน าด๎านการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน และชุมชนได๎ 
      
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกโรง 
ด าเนินงานบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
       2) ประกวดคัดเลือกผลการด าเนินงานโรงเรียนไร๎ถังขยะ  แบํงเป็น 2 กลํุม ดังนี้ 
  2.1) กลํุมโรงเรียนขยายโอกาส   จ านวน 35 โรง 
  2.2) กลํุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 83 โรง 
  โดยให๎โรงเรียนสํงผลงานพร๎อมภาพถํายเข๎ารับการคัดเลือก ณ ศูนย์บริหารจัดการศึกษาระดับ
อ าเภอ  และให๎ศูนย์บริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอคัดเลือกโรงเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมิน อยํางน๎อยอ าเภอ
ละ 4 โรง รวมท้ังส้ิน 16 โรง เข๎ารับการคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและลง
พื้นท่ีเพื่อติดตามผลงานเชิงประจักษ์ และโรงเรียนท่ีผํานการคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จะได๎รับเงินรางวัล 
และเกียรติบัตร ดังนี้   
  โรงเรียนขยายโอกาส   
  รางวัลท่ี  1  เงินสด  2,000  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลท่ี  2  เงินสด  1,500  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลท่ี  3  เงินสด  1,000  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
  รางวัลท่ี  1  เงินสด  2,000  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลท่ี  2  เงินสด  1,500  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลท่ี  3  เงินสด  1,000  บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนต๎นแบบ โรงเรียนไร๎
ถังขยะ สามารถเป็นแบบอยํางได๎          
       2)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ด าเนิน
โครงการโรงเรียนไร๎ถังขยะให๎ได๎ผลเป็นรูปธรรม และขยายผลจากโรงเรียน   สํูครอบครัว และชุมชนตํอไป 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด จ านวน 

118 โรง ท่ีด าเนินการโรงเรียนไร๎ถังขยะ สํงผลงาน
พร๎อมภาพถําย เข๎าประกวด เพื่อรับรางวัล
โรงเรียนไร๎ถังขยะ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

3. แตํงต้ัง/ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก
ผลงานของโรงเรียน 

4. ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
5. สรุป และประกาศผลการคัดเลือก มอบเงินรางวัล 

และเกยีรติบัตร  ในวันประชุมผ๎ูบริหารโรงเรียน 

พฤศจิกายน  2563 
เมษายน 2564 

 
 
 
 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

14,000 นางรัชนก  
     อยูํหนุน 

 
 5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ  14,000  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมเตรียมหลักเกณฑ์การประเมิน 

- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม (11 คน x 35 บาท)  
  

385 
  

385 
2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

- คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  (11 คน x 150 บาท x 1 วัน) 

  
 

1,650 

  
 

1,650 
3 คําพาหนะอ าเภอละ 1 คน   

- อ.เมืองฯ  100 บาท 
- อ.ทับสะแก 200 บาท 
- อ.บางสะพาน  400 บาท 
- อ.บางสะพานน๎อย 500 บาท 

 
  

1,200 
 

 1,200 

5 ลงพื้นท่ีประเมินเชิงประจักษ ์
- คําเบี้ยเล้ียง (บุคคลภายนอก) (240 บาท x 3 คน) 
- คําเบ้ียเล้ียง 8 คน  (120 บาท x 8 คน)  

  
720 
960 

  
720 
960 

5 เงินรางวัล       9,000  9,000 
6 คําวัสดุ (กรอบรูป)   85 85 

รวม - 13,915 85 14,000 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีผํานการคัดเลือกการบริหาร

จัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (โรงเรียนไร๎ถงัขยะ) 
๒. ร๎อยละของนักเรียน ครูน าความรู๎ และประสบการณ์ท่ีได๎รับ   

ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเป็นแกนน าด๎านการบริหาร
จัดการขยะภายในสถานศึกษา และชุมชนได๎ 

- ประเมิน 
 
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 
 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 มีโรงเรียนต๎นแบบท่ีด าเนินการ 
การบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (โรงเรียนไร๎ถังขยะ) สามารถเป็นแบบอยํางด๎านการบริหารจัดการ
ขยะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 7.2 ครู และนักเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการขยะแบบไร๎ถังขยะ ท าให๎ลดการใช๎พลังงานใน
สถานศึกษา อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎อยํางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  9 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลาง ได๎รับการพัฒนาให๎เป็น

หนํวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของ
โลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบ ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหนํวยการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าหนดขึ้น
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแนะน าของสภาการศึกษา 
ภายใต๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 ท่ีได๎
พิจารณาตามปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด๎านอื่น เว๎นแตํการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน๎าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ในการก ากับ 
ดูแล จัดต้ัง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สํงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและสํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สามารถจัดการศึกษา
สอดคล๎องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นท่ี จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย         
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีอ านาจในการบริหารจัดการบางประการเกี่ยวกับด๎านวิชาการ งบประมาณ 
บริหารงานบุคลคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังอ านาจหน๎าท่ีตามท่ีได๎รับการกระจายอ านาจจากสํวนกลาง ท้ังในด๎านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป โดยการบริหารจัดการศึกษานอกจากนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง  และการสํงเสริม สนับสนุนการน๎อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการบริหาร            
จัดการศึกษาซึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแนวการบริหารจัดการ    
เขตพื้นท่ี โดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน (Site-based management) ท่ีมุํงการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจาก      
ศูนย์รวมอ านาจไปยังหนํวยปฏิบัติ จึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ข้ึน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อเป็นการน๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดีขึ้น  
                2.2    เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎มีความคลํองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได๎ .
 2.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด๎านของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.4  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผ๎ูบริหาร/บุคลากรผ๎ูปฏิบัติ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) สถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให๎กับผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได๎ครบ  118  โรงเรียน  
  2) ร๎อยละ 98 ของผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง 4 ด๎าน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สามารถน๎อมน าไปใช๎บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด๎าน ได๎อยําง                
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  2) ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท้ังท่ีเป็นผ๎ูบริหารและผ๎ูปฏิบัติท่ีได๎รับการพัฒนา     
มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานตามภาระงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เตรียมความพร๎อมในการด าเนินการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ สพป.ปข.1 
ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

- ผอ.สพป.ปข.1 

2. ด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ 
สพป.ปข.1 ตามกิจกรรมและ          
ความต๎องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

237,160 ผอ.สพป.ปข.1 

3. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 

- ผอ.สพป.ปข.1 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  237,160  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมตามความต๎องการและ          

ความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และนโยบายตามความจ าเป็น เรํงดํวน ท่ี 
ผอ.สพป.ปข.1 ก าหนด ประกอบด๎วย
กิจกรรม 
 

 237,160 - 237,160 
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งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ตํอ) 
 งบประมาณ  237,160  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “พระบรม   
ราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี 10 ด๎าน
การศึกษาและการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาตามแนว
ศาสตร์พระราชาสํูการปฏิบัติ” 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถานศึกษา สังกัด สพป.ปข.1  
- การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลการ    
ทางการศึกษาสังกัด สพป.ปข.1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด๎าน 
  

    

 รวมทั้งสิ้น - 237,160 - 237,160 
 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการศึกษาให๎กับ ผ๎ูบริหาร ครู 
และคลากรทางการศึกษา 

2. ร๎อยละ ของผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทาง    
    การศึกษา ได๎รับการพัฒนาการบริหารจัด 
    การศึกษาท้ัง 4 ด๎าน  
 

-การประเมินตนเอง -แบบประเมินตนเองของ 
ผ๎ูบริหาร ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภาพในการบริหาร   
จัดการศึกษาสูงขึ้น 
 7.2 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาสูงขึ้น 
 7.3 ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได๎มีอยํางประสิทธิภาพตามภาระงาน
ท้ัง 4 ด๎าน 
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โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ท่ี ๖   ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  ๒     โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 25๖4   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ก าหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค  4  
ก าหนดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให๎เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร  
และการด าเนินการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อเตรียม 
การรับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน๎าท่ี
ท างานรํวมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เพื่อให๎การจัดการศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง มีการประสานงาน รํวมมือในการน าไปใช๎ขับเคล่ือน และการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น การด าเนินการขับเคล่ือนสํูจุดมุํงหมายท่ีต๎องการพัฒนาคุณภาพตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ได๎มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต .ป.น.) เพื่อท าหน๎าท่ีในการ
ก ากับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
และการด าเนินการโดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการ
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก  และให๎สอดคล๎องกับแนวทางการบริหารให๎เป็นไป
อยํางตํอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารของสถานศึกษาในสังกัด  
2.2 เพื่อรายงานผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมุํงผลสัมฤทธิ์

ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 

๓. เปา้หมาย  
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       1) จัดประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน ๓ ครั้งตํอปี  
       2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 118 แหํง ได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  

การบริหารโดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
       3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรายงานผลการด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดครบทุกแหํง  
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๑) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการด าเนินงาน       
ผํานเกณฑ์มาตรฐานของหนํวยงานภายนอก อยูํในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
        ๒) สถานศึกษามีผลการด าเนินงาน อยูํในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  

 

4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 62,210 นางสาวพัทร์สิตา     
      ภูมิพฤก 2. จัดประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน ๓ ครั้ง  มกราคม - สิงหาคม 25๖4  

3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ   
การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    - จัดท าเครื่องมือติดตามฯ 
    - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เมษายน –  มิถุนายน 
๒๕๖4 

 และคณะ 

4.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
    ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

กันยายน  ๒๕๖4   

 
๕. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     งบประมาณ 62,210 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 3 ครั้ง 

- คําเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ๙ คน  
  (ประธาน 1,000 บาท x 3 ครั้ง = 3,000 บาท) 
  (กรรมการ 8 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง =   
   12,000 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 3 มื้อ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  
  (10 คน x 35 บาท x 3 มื้อ) 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

2,400 
1,050 

  
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 

2,400 
1,050 

2 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการ
บริหารงาน ท้ัง ๔ งานของโรงเรียน 
- คําเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการ (19 ศูนย์ๆ ละ 4 คน) 
(76 คน x 120 บาท x 3 วัน)  
 - คําพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการ 

 
 
 
 

 

 
 

27,360 
 

15,400 

 
 
 
 

 
 

27,360 
 

15,400 
3 สรุปผล และจัดท าเอกสารรายงานตํอ สพป.ปข.๑ 

และ ก.ต.ป.น. 
   

1,000 
 

1,000 
รวม 15,000 46,210 1,000 62,210 

  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   

เขต 1 มีผลการด าเนินงาน ผํานเกณฑ์มาตรฐานของ
หนํวยงานภายนอก อยูํในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  

๒. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานอยูํในระดับคุณภาพดี 
 

- สอบถาม 
 
 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบประเมิน 

 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ท่ี 400/2563 

เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการ / คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
                      ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

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

 ด๎วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับใช๎เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเพื่อขอจัดต้ังงบประมาณส าหรับบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงแตํงต้ังคณะกรรมการและ
คณะท างาน ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน แก๎ไขปัญหา และอ านวยความสะดวก    
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด๎วย 
     1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1          ประธานกรรมการ 
                           2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       รองประธานกรรมการ 
      3. นางกันยมาส  ชูจีน รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                       กรรมการ 
                        4. ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
                             5. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน  กรรมการแเละเลขานุการ  
                          ข.  คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน๎าท่ีก าหนดนโยบาย วิเคราะห์ กล่ันกรอง แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นยุทธศาสตร์ชาติ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประกอบด๎วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    ประธานกรรมการ 

                        2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
           3.  นางกันยมาส  ชูจีน รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                       กรรมการ 
    4. ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
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                       5. นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
    6. นางหริณญา  รุํงแจ๎ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
    7. นางสาวมิตรสีนีย์  สมบูรณ์        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ           กรรมการ 
                        8. นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          กรรมการ 
                        9. นางสาวอาภัสรา  คนงาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                            กรรมการ 
                      10. นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                            กรรมการ 
                      11. นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
                      12. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  
   13. นางเกตุแก๎ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                               และผ๎ูชํวยเลขานุการ                                                          
ค. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล  มีหน๎าท่ีจัดท าข๎อมูลท้ังทางด๎านคุณภาพและปริมาณย๎อนหลัง        

3 ปี ประกอบด๎วย 
 1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ    ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมิตรสีนีย์  สมบูรณ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          กรรมการ 

3.  นางสาวอาภัสรา  คนงาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 
       4.  นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 

5. นางพันธนันท์  เล็กมาก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
6. นางพรรณทิพา  ชูช่ืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ 
7. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ  

 ง. คณะท างาน  มีหน๎าท่ีจัดท าเอกสาร รวบรวมข๎อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข๎องให๎เรียบร๎อย  

ประกอบด๎วย 
1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน    หัวหน๎าคณะท างาน 
2. นางเสาวรรณี  ธรรมโร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
3. นางพรรณทิพา  ชูช่ืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
4. นางสาวผํองศรี  นิ่มน๎อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
5. นางพัชรี  อนรรฆเมธ ี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
6. วําท่ี ร.ต.อรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ        คณะท างาน 
7. นางกนกพร  บุญญะบญุญา    เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน         คณะท างาน 

                        8.  นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
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                        9.  นางดารณี  ธรรมรงรัตน ์ เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
                      10.  นายสุภานุมาศ  ประชาชัย เจ๎าหน๎าท่ีคอมพิวเตอร์         คณะท างาน   
                      11.  นางเกตุแก๎ว   อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       เลขานุการ 

 

 ให๎ผ๎ูท่ีได๎รับแตํงต้ังปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ 

 ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไปจนกวําจะแล๎วเสร็จ 

            ส่ัง ณ วันท่ี  25 กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

(นายสมหวง  ขุนพรหม) 
รองผ๎ูอ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ท่ี 508/2563 
เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

...................................................... 
 ด๎วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีภารกิจในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยให๎มีความสอดคล๎องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต๎องการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
 ดังนี้ เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให๎การขับเคล่ือนนโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สอดคล๎องเช่ือมโยงกั บยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังเพื่อให๎
โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในระดับโรงเรียน  ตลอดจนการมีกระบวนการ
ขับเคล่ือนนโยบายไปสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม จึงต้ังต้ังคณะกรรการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหน๎าท่ีตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการให๎มีความสอดคล๎องรองรับกับยุทธศาสตร์/
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร๎อมท้ังให๎ค าแนะน า ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
ประกอบด๎วย 

1. นายมังกรแก๎ว  ดรุณศิลป์   ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม            รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 

   3. นางกันยมาส  ชูจีน               รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                      4. นางกันยมาส  ชูจีน               รองผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                            4. ประธานชมรม/นายกสมาคมผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง 4 อ าเภอ      กรรมการ 
                      5. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง      กรรมการ 
                      6. นายพีระ  รวดเร็ว      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนวัดหนองหอย      กรรมการ 
                      7. นายธงชัย  แสงโพลง    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านในล็อค                      กรรมการ 
                      8. นายจเร  พวงเดช     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านทํุงกะโตน                   กรรมการ 
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  9. ผ๎ูอ านวยการกลํุมทุกกลํุมและผ๎ูอ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
            10. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ     ผ๎ูอ านวยการกลํุมนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                 
 11. นางเกตุแก๎ว  อัตตะ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการ                                                                                

                                                                                    และผ๎ูชํวยเลขานุการ     

  ให๎ผ๎ูท่ีได๎รับแตํงต้ังปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเต็มประสิทธิภาพ และเกิด 

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไปจนกวําจะแล๎วเสร็จ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
                                                            

 
(นายมังกรแก๎ว  ดรุณศิลป์) 

ผ๎ูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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