
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษา          
ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  ความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โดยยึดหลักการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดทำแผนปฏิ บัติการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565  สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนินงานให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
พฤศจิกายน  2564 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

บริบททั่วไป 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอ่าวไทยถึงเขตแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประมาณ 
12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 
323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร    
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

 

 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ  และอำเภอปะทิว 
  จังหวัดชุมพร   

ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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การปกครอง   

 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ 
 

 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตำบล 14 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล  44 แห่ง 

 
คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ 

 

 

  

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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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 239/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวาฬ 
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหาร        
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก 
อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย 

ตารางที่  1 เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 

อำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จากอำเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เขตปกครอง 

ตำบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 830 - 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 34 6 - 1 6 65 

บางสะพาน 868 87 7 - 3 7 71 

บางสะพานน้อย 720 110 5 - 1 5 41 

รวม 2,956 - 24 1 7 23 240 

 

แผนที่เขตรับผิดชอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้           
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใต้   
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น      
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รวมทั้งกำกับติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน       
การจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบ บ              
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  10. ประสาน  ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพุทธศักราช 2546       
และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
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สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนจำแนกตามระดับชั้น 

 

แผนภูมิที่ 2 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนรวมระดับก่อนประถมศึกษา 

 

360

1,153 1,230

312

1,105 1,160

672

2,258 2,390

55 135 138

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

ระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน

2,743 2,577

5,320

328

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน
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แผนภูมิที่ 3 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนจำแนกตามระดับประถมศึกษา 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนรวมระดับประถมศึกษา 
 
 
 

 

1,470 1,357 1,405 1,354 1,221 1,307
1,300 1,204 1,308 1,289 1,259 1,196

2,770
2,561 2,713 2,643

2,480 2,503

148 146 149 148 145 144

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประถมศึกษา

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน

8,114
7,556

15,670

880

รวมระดับประถมศึกษา

รวมระดับประถมศึกษา

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน
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แผนภูมิที่ 5 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนจำแนกตามระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

544 503

1,405

376 430

1,308920 933

2,713

41 43 149

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน

1,536

1,218

2,754

124

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน
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แผนภูมิที่ 7 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนจำแนกตามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

แผนภูมิที่ 8 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2564  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564 

21 20
14

40

26
38

61

46
52

2 2 2

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน

55

104

159

6

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาย หญิง รวมนักเรียน จ านวนห้องเรียน
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายอำเภอ จำแนกตามระดับชั้น 
 

อำเภอ/เพศ/ระดับชั้น ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

เมืองประจวบฯ 

ชาย 718 2,193 261 - 3,172 

หญิง 658 2,063 206 - 2,927 

รวม 1,376 4,256 467 - 6,099 

ห้อง 93 263 22 - 378 

ทับสะแก 

ชาย 454 1,336 239  - 2,029 

หญิง 455 1,220 168 - 1,843 

รวม 909 2,556 407 - 3,872 

ห้อง 64 164 19 - 247 

บางสะพาน 

ชาย 1,037 2,964 649 55 4,705 

หญิง 953 2,798 526 104 4,381 

รวม 1,990 5,762 1,175 159 9,086 

ห้อง 106 288 48 6 448 

บางสะพานน้อย 

ชาย 534 1,621 387  - 2,542 

หญิง 511 1,475 318  - 2,304 

รวม 1,045 3,096 705  - 4,846 

ห้อง 65 165 35  - 265 

รวม 

ชาย 2,743 8,114 1,536 55 12,448 

หญิง 2,577 7,556 1,218 104 11,455 

รวม 5,320 15,670 2,754 159 23,903 

ห้อง 328 880 124 6 1,338 

ร้อยละ 22.26 65.56 11.52 0.66 100 

ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2564  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564 
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3. จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด 
     3.1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีทั้งหมด 59 โรง   คิดเป็นร้อยละ 49.60  
     3.2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีทั้งหมด 25 โรง   คิดเป็นร้อยละ 21.00 
     3.3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีทั้งหมด 15 โรง   คิดเป็นร้อยละ 12.60 
     3.4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง   คิดเป็นร้อยละ   7.60 
     3.5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง    คิดเป็นร้อยละ   7.60 
     3.6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีทั้งหมด  1  โรง   คิดเป็นร้อยละ   0.80 
     3.7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน  2,500 คนขึ้นไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
                     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มี 
 
ตารางที่ 3  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

อำเภอ ขนาด 
1 

ขนาด  
2 

ขนาด 
3 

ขนาด 
4 

ขนาด 
5 

ขนาด 
6 

ขนาด 
7 

รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 6 3 2 1 1 - 35 

ทับสะแก 13 7 2 2 1 - - 25 

บางสะพาน 14 9 6 2 5 - - 36 

บางสะพานน้อย 10 3 4 3 2 - - 22 

รวม 59 25 15 9 9 1 - 118 

ร้อยละ 50.00 21.19 12.71 7.63 7.63 0.84 - 100 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ 
 

อำเภอ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน 

อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 28 7 - 35 

ทับสะแก 19 6 - 25 

บางสะพาน 24 11 1 36 

บางสะพานน้อย 12 10 - 22 

รวม 83 34 1 118 

ร้อยละ 70.34 28.81 0.85 100 

 

ตารางท่ี 5  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                          ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 37.29 7 20.00 

ทับสะแก 13 22.03 6 17.14 

บางสะพาน 14 23.73 12 34.29 

บางสะพานน้อย 10 16.95 10 28.57 

รวม 59 100 35 100 

ร้อยละ 62.77 37.23 
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 จำนวนโรงเรียนในสังกัด    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
ทั้งหมด จำนวน 118 โรง  ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 

บ้านหนองกก    บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร     อุดมราชภกัด ี
บ้านทางหวาย    บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ    บ้านหว้ากอมติรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ ่    เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห ์    บ้านห้วยน้ำพ ุ
ประชารังสรรค ์    วัดปากคลองเกลยีว 
บ้านท่าฝาง     วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง    บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพรกิ     บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบคีรีขนัธอ์นุสรณ์     บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)   บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ ์    หาดสนกุราษฎร์บำรุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์     บ้านอ่าวนอ้ย 
บ้านหนองเสือ    เนนิแก้ววทิยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ     สามัคคีรว่มจิต 
ไทยรฐัวทิยา 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเดื่อ 
ประชาบูรณะวิทยา  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อำเภอบางสะพาน 
บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ำเขานอ้ย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร ์
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญา้ปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค์  บ้านธรรมรัตน์ 
บ้านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจกัร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านทุ่งเชือก  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ำคีรีวงศ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนสำราญ        
บ้านดอนสำนัก  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ำเขียว  ธนาคารออมสิน 

ทั้งหมด 36 โรง 
 

อำเภอทับสะแก 
 

บ้านพุตะแบก          วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจด ี          บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง           วัดนาลอ้ม  
อนุบาลทับสะแก           บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บำรุง          สมาคมเลขานกุารสตร ี2 
บ้านเหมืองแร ่          บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา          บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน           บ้านเนินดนิแดง 
ประชาพิทกัษ์          บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพที ่35      บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม       บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย          บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่
 

 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 

 

อำเภอบางสะพานน้อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคคี 
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร ์
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดกำมะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) บ้านหนองหว้ยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บำรุง  บ้านปากแพรก 
 

 

 

ทั้งหมด 22 โรง 
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ตารางท่ี 6  ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ 
 

อำเภอ/กลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 1 (บ่อนอก) 
2.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 2 (อ่าวน้อย) 
3.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 
4.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 
 

 
8 

12 
4 

11 
 

อำเภอทับสะแก 
5.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 1 (ห้วยยาง แสงอรุณ) 
6.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 2 (เขาล้าน ทับสะแก) 
7.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 3 (นาหูกวาง อ่างทอง) 

 
6 
8 

11 
อำเภอบางสะพาน 
8.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 1 (ชัยเกษม) 
9.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 
10.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 
11.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 

 
8 

11 
7 

10 
อำเภอบางสะพานน้อย 
12.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 
13.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 
14.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 

 
8 

10 
4 

รวม 118 
 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
 มีจำนวน 14  ครอบครัว  นักเรียนทั้งสิ้น  14  คน  จำแนกตามช่วงชั้น  ดังนี้ 
 -ปฐมวัย  จำนวน  6 คน 
 -ช่วงช้ันที่ 1  จำนวน  8  คน       

                    *ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 7  ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ประเภท / ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

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

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
4 นักจัดการงานทั่วไป 5 
5 นักวิชาการศึกษา 6 
6 นักประชาสัมพันธ์ 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 

10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 2 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 5 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ - 
16 ลูกจ้างประจำ 5 
17 พนักงานราชการ 3 
18 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 13 

รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 75 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

19 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 100 
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 
21 คร ู 1,164 
22 ลูกจ้างประจำ 29 
23 พนักงานราชการ 56 
24 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 208 

  รวมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,566 
 

  
ที่มา  : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
             ปีการศึกษา  2564  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลีย่ 2 ด้าน

ระดบัเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวดั ระดบัศึกษาธิการภาค ระดบัสังกดั ระดบัประเทศ

สรุปผลการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้านความสามารถ   
ทางคณิตศาสตร์และภาษาไทย  ปีการศึกษา  2563 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ผลการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    ระดับเขตพ้ืนที ่ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ความสามารถ 
ระดับ       

เขตพื้นที่ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ      
ศึกษาธิการภาค 

ระดับ
สังกัด 

ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 46.25 41.68 40.82 41.30 40.47 
ด้านภาษาไทย 51.05 48.32 48.03 47.76 47.46 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 48.65 45.00 44.42 44.53 43.97 

 จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า     

1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ทุกระดับ  
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
  

  
 
  
 แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3            
ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   19 

 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
              เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2563 กับ                   
              ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 + เพิ่ม / - ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 51.70 46.25 -5.45 
ด้านภาษาไทย 51.84 51.05 -0.79 
รวมเฉลี่ย  51.77 48.65 -3.12 

  
 จากตารางที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ลดลง 5.45 

2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ลดลง 0.79 
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ปีการศึกษา 2563 ลดลง 3.12 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ  
                ค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับ สพฐ. 
2563 

ระดับเขตพื้นที่ 
2563 

+ เพิ่ม  
- ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ 41.30 46.25 +4.95 
ด้านภาษาไทย 47.76 51.05 +3.29 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 44.53 48.65 +4.12 

 
 จากตารางที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
ระดบั สพฐ. 4.95 

2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 3.29 

3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 4.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ   
                ค่าเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นที่ 
ปีการศึกษา 2563 

+ เพิ่ม  
- ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 46.25 +5.78 
ด้านภาษาไทย 47.46 51.05 +3.59 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 43.97 48.65 +4.68 
 
 จากตารางที่ 11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ พบว่า 
 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่  
    สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  5.78 

2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่  
   สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3.59 
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 แผนภูมิที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบ  ค่าเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
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2. ผลการดำเนินงาน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
    2.1 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ 
 ตารางท่ี 12  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                            ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 

อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่านออก

เสียง 
อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

สพป.ปข.1 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 
จังหวัด 74.76 73.13 73.94 ดี ดี ดี 
ศึกษาธิการภาค 76.31 73.22 74.81 ดีมาก ดี ดี 
สังกัด 74.13 72.23 73.20 ดี ดี ดี 
ประเทศ 74.14 71.86 73.02 ดี ดี ดี 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียง ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สูงกว่าระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัดและ
ระดับประเทศ ความสามารถการอ่านรู้เรื่อง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      
ต่ำกว่าระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค สังกัดและระดับประเทศ  ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านต่ำกว่าระดับจังหวัด  
ศึกษาธิการภาค สังกัดและระดับประเทศ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพ พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียง การ
อ่านรู้เรื่อง และรวมเฉลี่ย  2  สมรรถนะ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 13 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
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ตารางท่ี 13   เปรียบเทียบผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  

สพป.ปข.1 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 

อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่านออก

เสียง 
อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 66.88 70.36 68.62 ดี ดี ดี 

ปีการศึกษา 2563 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 

จากตารางที่ 13  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และ
ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ปีการศึกษา 2563  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ในด้านการอ่าน
ออกเสียง  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 8.07  และด้านการอ่านรู้เรื่อง  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 0.02 
           เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพ พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียน          
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

หน่วยงาน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ อ่านออก
เสียง 

ปี 2562 

อ่านออก 
เสียง 
ปี 2563 

อ่านรู้เรื่อง 
ปี 2562 

อ่านรู้เรื่อง 
ปี 2563 

อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง 
รวมเฉลี่ย 
ปี 2562 

รวมเฉลี่ย 
ปี 2563 

รวมเฉลี่ย 

สพป.ปข.1 66.88 74.95 70.36 70.38    +8.07    +0.02 68.09 72.66 +4.75     ดี 
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แผนภูมิที่ 14 ผลการเปรียบเทียบการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 94.33 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A   
 2. โดยสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)          
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ค่าคะแนนรวม 4.46224 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.24 ค่าคะแนน
อยู่ในระดับ ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
       3. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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แผนภูมิที่ 15 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถ    
ด้านการอ่านรู้เรื่อง
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แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   27 

 
4. ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ตามตัวชี้วัด  
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทนำ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน้าที่ของรัฐ  มาตรา  54  บัญญัติว่า  
“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ตามนัยข้อ 3  กำหนดว่า  “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ  มาตรา  65  บัญญัติว่า  “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ   
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็ นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ             
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
  อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561–2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ  ดังนี้   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว        
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ        
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  คือ 
  1. ด้านความม่ันคง คือ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง        
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
ภายใน การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม 
การค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ การ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย 
และพัฒนา การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทย  เป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  คือ พัฒนาศักยภาพคนตลอด      
ช่วงชีวิต  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   คือ  สร้างความมั่นคงและการลด      
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คือ  จัดระบบอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ำ   
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัว 
ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง            
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  คือ  การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล   พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน           
ของหน่วยงานภาครัฐ  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น              
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอด      
ช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง 
มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด
การทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี   
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย          
ในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม        
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง 
(Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่ เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้     
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร

ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  
   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
   1.4 e-book  
   1.5 e-office e-mail และ document  
   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
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2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ             
2) การเสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)  
   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
   3.3 วัยแรงงาน  
   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

และอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษา
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
   เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่
     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 

สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้าง   
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์
จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง   
ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่ วยงานทุกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ      
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
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10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 
   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform 
:DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ   

เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
สถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน      
เพ่ือการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ   
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัย 
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   - ส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส            

ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ

สร้างรายได ้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง     

ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวง
ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก       
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
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นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 - 2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ              
ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน     
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จำเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย     
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดขอบ และมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น     
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา             
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงกำหนดนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา       

และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี    
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

๒. ด้านโอกาส 
๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
๒.๒ ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ     

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ          
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง     
เท่าเทียมกัน 

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพมีทักษะ           
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเอง'ได้อย่างมีศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านคุณภาพ 
๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
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๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน        

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมซน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓      

น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน    
๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา     

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
1. นโยบายที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     1.1 เป้าหมาย 
  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
  1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ในการดำเนิน 
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 1.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
  1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.5 โครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
  1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. นโยบายที ่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับ
การพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 

 2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
กำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน  

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา    
การจัดการศึกษาตามบริบท  

75 80 80 

 

 2.3 แนวทางการพัฒนา  
  2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์   
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

 2.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
  2.4.1 โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การลงทุน
และเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น)  
  2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  
  2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
 

3. นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 3.1 เป้าหมาย  
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน  

3 3 3 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม    
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น  

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา      
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด  

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มข้ึน  

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ      
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

- - 80 
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    3.3 แนวทางการพัฒนา  
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย  O-NET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 และพัฒนาศักยภาพ    
ตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ คุณภาพ 
การนิเทศติดตาม) 
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน – วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

 3.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
  3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
  3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021  
  3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
  3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
  3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
  3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
  3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน               
(The Education for Sustainable Development)  
  3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
  3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
  3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ  
  3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
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        3.4.23  โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียมนานาชาติ 
           3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
  3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
  3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย   
  3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
  3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม  
  3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
  3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน ในประชาคมอาเซียน  
  3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
  3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย  
  3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  
  3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐาน สากล  
  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
  3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล  
  3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
  3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
  3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
  3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
  3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
  3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน ในประชาคมอาเซียน  
  3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All  
  3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
  3.4.54 โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
  3.4.55 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
  3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  
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  3.4.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)    
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่  
  3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษา         
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

4. นโยบายท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ       
ทางการศึกษา  

 4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

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

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับ
การพัฒนา การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 

 
 

   4.3 แนวทางการพัฒนา   
  4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  
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 4.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
  4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
  4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
  4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

5. นโยบายที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  

ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
75 80 85 

 

 5.3 แนวทางการพัฒนา  
  สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 5.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
  5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  
  5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนิน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
  5.4.4 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
6. นโยบายที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 6.1 เป้าหมาย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีสมดุล          
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
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 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 15 20 25 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 50 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ

และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
60 80 100 

 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจั ดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
 6.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
  6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
  6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. 
และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล การจัด   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
  6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ให้โรงเรียนนิติบุคคล 
  6.4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ    
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  
  6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
  6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 
 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   44 

 
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 วิสัยทัศน์  “มุ่งม่ันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี เน้นพื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็น         

ในศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะประจำสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน        

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
7. น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน   
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

และเสมอภาค  
2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และนักเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีทักษะที่จำเป็น         

ในศตวรรษท่ี 21 
4. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

ตามสมรรถนะประจำสายงาน และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการทำงาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เน้นการบริหารแบบมี   

ส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน 
6. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรชักาลที่ 10 

สู่การปฏิบัติ และเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อผู้เรียน 
8. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

          9.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 5 ของระดับประเทศ  
         9.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
                         9.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 2 
ด้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ และมีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3   
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                         9.4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 

10. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                          10.1 ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับดีเยี่ยม                         
       10.2 ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
       10.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS)  สูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ  
                         10.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 95 ขึ้นไป  
      10.5 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา (PMQA) อยู่ในระดับคุณภาพ 
 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

นโยบายที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  นโยบายที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้กำหนดนโยบาย มาตรการและ   

แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง        
8 จุดเน้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4  คืน 
๑. คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน   

ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารงานโรงเรียนเป็นหลัก   มีความตั้งใจ ทุ่มเท ศรัทธา บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศ การจัด      
การเรียนการสอน   ดำเนินการสังเกตการสอนครูอย่างน้อยคนละ 1 ชั่วโมงต่อเดือน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. สร้างความตระหนักในการบริหารสถานศึกษาให้กับผู้บริหารและร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๒. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้     

ทางวิชาชีพ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ทักษะในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
๔. ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจเยี่ยม ติดตาม          

การดำเนินงานของสถานศึกษา ๑๐๐% 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 8 จุดเน้น   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา 

ระดับศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน 
๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ในระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลใน การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
๑. วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการนิเทศภายใน 
๒. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ          

มีประสิทธิภาพ  
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์

การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ 
๔. กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา หรือสนับสนุน 

ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๖. ยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. คืนครูสู่ห้องเรียน  
ครูปฏิบัติหน้าที่สอนเต็มเวลา เต็มความรู้ เต็มความสามารถ ไม่ทอดทิ้งห้องเรียนระหว่างสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนอย่างท่ัวถึง  ตลอดจนดำเนินการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
1. สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและครู และร่วมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่างๆ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล เพ่ิมสมรรถนะ ทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามความต้องการที่จำเป็นของครู 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บไซต์

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือ     

ในการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 
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ระดับศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน 
๑. วางแผน และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิชาการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
๒. ใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเป็นฐานในการร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ 
ระดับสถานศึกษา 
๑. วางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้วยรูปแบบ        

ที่หลากหลาย Active learning 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมทักษะตามธรรมชาติวิชาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. วัดและประเมินผลการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนและนำข้อมูลจากการวัดและ

ประเมินผลมาศึกษาและแก้ไขนักเรียนเป็นรายกรณี 
๕. จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

๓. คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู  
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ  วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียนและ

ให้การช่วยเหลือ   พัฒนาครูเพิ่มสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการจำเป็น  สังเกตการสอนของครู และสะท้อนผล 
จัดทำสรุปรายงาน นำผลการนิเทศไปใช้พัฒนาโรงเรียน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด 

วางแผน จัดทำแผนที่สถานศึกษา กำหนดกลุ่มสีแดง เหลือง เขียว 
๒. จัดทำแผนพัฒนางานวิชาการและแผนนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๓. พัฒนารูปแบบการนิเทศ PT-Master Supervisor PCK๑ Model 
๔. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายคุณภาพ

การศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การนิเทศภายใน  ติดตามภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๖. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ตลอดจนนำผลการนิเทศมาวางแผนพัฒนา 
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
๑. จัดทำข้อมูลโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
๒. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาตามบริบท และ

ความพร้อมของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓. สรุปผลการนิเทศของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาตลอดจนนำผลการนิเทศ   

มาวางแผนพัฒนา 
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ระดับสถานศึกษา 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศ ประโยชน์ที่ครู ผู้บริหารและ  

เด็กนักเรียนจะได้รับจากการนิเทศ 
๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรอบด้าน และระบบข้อมูลของโรงเรียน  เพ่ือรองรับการนิเทศของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการนิเทศภายในของโรงเรียน 
๓. วางแผนนิเทศการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (นิเทศตามความต้องการ

โรงเรียน) 
๔. นิเทศครูทุกชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ ชั่วโมง โดยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน  
๕. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
๖. นำผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๔. คืนโรงเรียนดีสู่ชุมชน  
โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนสีขาว  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน    เพียงพอ พร้อมใช้  เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการชุมชน  ชุมชนศรัทธาและให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนสูง 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสถานศึกษาในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา           

ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒. กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๓. ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๔. ติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภั ยในสถานศึกษา      

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕. สรุปและรายงานการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนำผลมาวางแผนพัฒนา 
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
2. มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภัย    

ในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ระดับสถานศึกษา 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒. จัดทำมาตรการและดำเนินการส่งเสริมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
๓. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทำ 
๔. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 

1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคลในครอบครัว และ
ชุมชนของตนเอง 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
 2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
 3) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียน การปรับปรุง
หลักสูตร และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ระดับอำเภอ/ศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

1) มีส่วนร่วมในการนิเทศและติดตามผลการดำเนินการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียน 
ในแต่ละอำเภอที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

2) จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

3) ประสาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ          
กลุ่มโรงเรียน 
     ระดับโรงเรียน 

1) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆ ของสถานศึกษา)  
2) มีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือโครงการที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ (พิจารณา

จากสภาพบริบทต่างๆของสถานศึกษา) โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เช่น   

 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
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 - โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - จัดเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นกระบวน       

การวิเคราะห์ 
 - โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

2. สร้างพ้ืนฐานที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
มุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียนให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลงไป

ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ด ี
 2) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการสร้างให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง        
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ดี 
     ระดับอำเภอ/ศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
 ส่งเสริม และนิเทศติดตาม ให้โรงเรียนในแต่ละอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ผู้เรียน
สามารถคิดแยกแยะผิดชอบชั่วดี  ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของสังคมไทย 
     ระดับโรงเรียน 
 1) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะท้อนถึงความดีความชั่ว และหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนา 
 2) ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

3) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เช่น 

 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - โครงการโรงเรียนศีลห้า 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี 
 - โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา 
 - โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 
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- โครงการ/กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสังคม ฯลฯ 

3. สร้างพ้ืนฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 
มุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียนให้ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำ 

ทำงานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านอาชีพ   
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียม
ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด     
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

4) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนด้านอาชีพของโรงเรียน 
   ระดับอำเภอ/ศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
 1) สร้างความรู้และความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด 
 2) มีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบสัมมาอาชีพ 
     ระดับโรงเรียน 
 1) มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เช่น 
  - โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการประชารัฐ 
  - โครงการบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) 
  - กิจกรรมชุมนุมสร้างพ้ืนฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมประกวดการทำอาหารไทย/ขนมไทย  

- โครงการ/กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 
- หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน์ 
- โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพครบวงจร 
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลติภัณฑ์ 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม โคก หนอง นา ฯลฯ 
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 2) จัดให้มีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียม        
ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 3) จัดให้มรีายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

4. สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดี 
มุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี   

ด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สร้าง 
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดีของสังคม 

2) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ 
     ระดับอำเภอ/ศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
 ส่งเสริมและนิเทศติดตามโรงเรียนแต่ละอำเภอให้สร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
     ระดับโรงเรียน 

จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม  มีค่านิยม   
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เช่น 

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

- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี / บำเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมป้องกันการทุจริต             

การคอรัปชั่น  
- สารวัตรนักเรียน 
- ลูกเสือจราจร ฯลฯ 
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8  จุดเน้นคุณภาพผู้เรยีน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 มาตรการส่งเสริม 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับอำเภอ/ศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร            
การจัดการศึกษา 

ระดับโรงเรียน 

ระดับห้องเรียน 

 

จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 

เก่ง 

- อ่านเขียน ภาษาไทย 
- ใส่ใจคิดคำนวณ 
- ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
- ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
- ใช้เทคโนโลยี 

       

- มีวินัย 

- สุขภาพกายและจิตดี 

 ดี 

มีสุข

สุข 
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 จุดเน้นที่  1  อ่านเขียนภาษาไทย 
 

 
 
 

 จุดเน้นที่  2  ใส่ใจคิดคำนวณ 
 

 
 
 
 
 
 

 

อ่านออก เขียนได้ ป.1 - ป.3 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

รู้เรื่องการอ่าน เขียน 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 

คิดเลขเร็ว 

 

 ป.1 - ป.3 

คิดเลขเป็น 

คิดแก้ปัญหาได ้

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 
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 จุดเน้นที่  3  ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

 
 
 

 จุดเน้นที่  4  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 

 
 
 
 
 
 

 

TOP 10 NT  ป.1 - ป.3 

TOP 5 O-NET 

TOP 10 O-NET 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 

เข้าใจและใช้คำ วลี ภาษาท่าทาง 
ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ในชั้นเรียน 

 ป.1 - ป.3 

เข้าใจและใช้ประโยค ง่ายๆ ในชั้นเรียน 
สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 

เข้าใจและใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน สื่อสารเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว ตามสถานการณ์ 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 
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 จุดเน้นที่  5  ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
 

 
 
 

 จุดเน้นที่  6  สุขภาพกายและจิตด ี
 

 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนาการสมดุลทกุด้าน 
- ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปญัหา 
- ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตนเองได ้
- มีความสุข รักการเรียนรู้ 

 อ.1 - อ.3 

 - สุขภาพกาย สุขภาพจิตด ี
- ภาวะโภชนาการด ีสมสว่น 
- ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
- ห่างไกลจากยาเสพติด 

 ป.1 - ม.3 
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 จุดเน้นที่  7  มวีินัย 
 

 
 

 จุดเน้นที่  8  ใช้เทคโนโลยี 
 

 

 
 

 
 
 
 

 - การตรงต่อเวลา 
- มีระเบียบ 
- สะอาด 
- มีมารยาท 

 ป.1 - ม.3 

 

- ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

- เรียนรู้ดิจิทัล เข้าใจและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

ป.1 - ม.3 
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จุดเน้นที่ 1 อ่านเขียนภาษาไทย 
คำอธิบายจุดเน้น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  อ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  รู้เรื่องการอ่านเขียน 

 
จุดเน้นที่ ๒ ใส่ใจคิดคำนวณ 

คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  คิดเลขเร็ว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  คิดเลขเป็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  คิดแก้ปัญหาได้ 

 
จุดเน้นที่ ๓ ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  TOP ๑๐ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  TOP ๕ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  TOP ๕ O-NET 

 
จุดเน้นที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เข้าใจและใช้คำ วลี ภาษาท่าทาง ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ในชั้นเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เข้าใจและใช้ประโยคง่ายๆ ในชั้นเรียน สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  เข้าใจและใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน สื่อสารเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวตามสถานการณ์ 

 
จุดเน้นที่ ๕ ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 

คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓   ๑) พัฒนาการสมดุลทุกด้าน 
   ๒) ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา 
   ๓) ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตนเองได้ 
   ๔) มีความสุข รักการเรียนรู้ 
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จุดเน้นที่ 6 สุขภาพกายและจิตดี 
คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑) สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
      ๒) ภาวะโภชนาการดี สมส่วน 
      ๓) ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
      ๔) ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
จุดเน้นที่ 7 มีวินัย 

คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑) การตรงต่อเวลา 
      ๒) มีระเบียบ 
      ๓) สะอาด 
      ๔) มีมารยาท 

จุดเน้นที่ ๘ ใช้เทคโนโลยี 
คำอธิบายจุดเน้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  1) ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ          
                                                              แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

2) เรียนรู้ดิจิทัล เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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มาตรการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 
๑. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น   อ่าน-เขียนภาษาไทย 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. กำหนดนโยบายเร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยการอ่าน -เขียนภาษาไทย เป้าหมาย 

นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี และพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านภาษาไทย 
๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน -เขียนภาษาไทย ระหว่าง

สำนักงานเขตพ้ืนที่กับทุกโรงเรียนในสังกัด 
๓. ตรวจสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑ – ม.3 เพ่ือเป็นข้อมูลแก่

ครูผู้สอนในการซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔. ส่ งเสริมและสนับสนุน โดยการพัฒนาครู เกี่ ยวกับการอ่าน คิดวิ เคราะห์และเขียนสื่ อ             

ความตามแนวทางการประเมนิผล PISA 
๕. จัดประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  ระดับเขตพ้ืนที่ 
๖. นิ เทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยการสร้างเครือข่ายการนิเทศ         

โดยคณะกรรมการระดับต่างๆ 
๗. คัดสรรโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดำเนิ นการประสบ

ผลสำเร็จ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
๘. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อยอด 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการภาษาไทย  ครูแกนนำ  ครูเครือข่ายภาษาไทย

ต้นแบบ  และชมรมครูภาษาไทย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย  
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

๑. ทุกอำเภอประกาศปฏิญญาในการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
๒. ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการภาษาไทยระดับอำเภอเพ่ือดำเนินการพัฒนาภาษาไทย
อย่างเข้มข้นในระดับอำเภอและศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 

๒.๒ พัฒนาโดยใช้เครือข่ายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๓. คณะกรรมการระดับอำเภอกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน-

เขียนภาษาไทย 
๔. จัดประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับอำเภอและศูนย์ เครือข่ายคุณภาพ

การศึกษา 
๕. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อเขตพ้ืนที่ 

ระดับโรงเรียน  
๑. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
๒. กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และพัฒนา

นักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
๓. ประสานผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาภาษาไทย   

อย่างใกล้ชิด 
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๔. นำผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการอ่าน / ผลการสอบวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น
มาใช้วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

๕. กระตุ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูค้นหาวิธีการ  รูปแบบ และจัดทำ  จัดหานวัตกรรม สื่อ   
แบบฝึกที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย 

๖. กำกับ  ติดตาม  นิเทศการดำเนินงานความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ 3   รายงานความก้าวหน้าต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกภาคเรียน 

ระดับห้องเรียน 
๑. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และไม่มีความเข้าใจในการอ่านทุกชั้น  และจัด

กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย    
โดยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว  หนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดให้  สื่อที่สถานศึกษาและสื่อที่เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  จัดห้องเรียนพิเศษหรือจัดเข้าค่าย
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน เขียนโดยเฉพาะ  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความและย่อความให้มากข้ึน 

๒. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ โดยใช้        
องค์ความรู้จากผลการทดสอบ  PISA  เช่น  ระดับสมรรถนะด้านการอ่าน  แนวการตั้งคำถามของข้อสอบ        
แนวการตอบคำถาม  เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นต้น   

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เช่น เรียนรู้จากการทำโครงงาน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากข้อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน และ
เรียนรู้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงช่วงวัยและระดับชั้นของนักเรียน 

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน  ดังนี้  เป็นประจำทุกวัน 
4.๑ เขียนตามคำบอก โดยใช้คำพื้นฐาน คำที่มาจากสื่อที่หลากหลาย และคัดลายมือ 
4.๒ ท่องอาขยาน   
4.๓ ให้ครูผู้สอนภาษาไทยอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง แล้วถามคำถามตามแนว ๕ W ๑ H          

( ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม )   
4.๔ พูดรายงานข่าว  เสนอภาษาไทยวันละคำ หน้าชั้นเรียน 

๕. ทุกห้องเรียนต้องจัดมุมภาษาไทย 
๖. จัดทำ  จัดหานวัตกรรม สื่อ  แบบฝึก ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนและพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย   
๗. มีแผนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และไม่มีความเข้าใจในการอ่าน        

เป็นรายบุคคล  และดำเนินการซ่อมเสริมให้นักเรียนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
๘. ให้เพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียน

ในการสอบระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการสอบแต่ละครั้ง  
๒. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ใส่ใจคิดคำนวณ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. มอบนโยบาย มาตรการเร่งรัดคุณภาพคณิตศาสตร์ให้กับทุกโรงเรียน  เป้าหมาย “นักเรียนคิดเลขเป็น 

คิดเลขคล่อง” ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ แบบฝึก นวัตกรรม คณิตศาสตร์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ครู โดยการนิเทศท้ังทางตรงและทางไกล   
4. จัดกิจกรรมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับครูและนักเรียน ได้แก่  

- เวทีนำเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู   
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- แข่งขันศักยภาพนักเรียน เช่น คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก้โจทย์ปัญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการศูนย์ เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับ   

เขตพ้ืนที่  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

 1. นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับอำเภอ ระดับกลุ่ม
โรงเรียน  

2. จัดกิจกรรมทางวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับครูและนักเรียน  
- เวทีนำเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู   
- แข่งขันศักยภาพนักเรียน เช่น คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก้โจทย์ปัญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 

3. จัดค่ายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์  ป.3  ป.6  ม. 3  ทุกคน 
ระดับโรงเรียน 

1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น จัดทำข้อมูลนักเรียนสรุปของโรงเรียน
ในภาพรวมและรายบุคคล 

2. จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริม จัดหา สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จัดห้องคณิตศาสตร์  แหล่งเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ฯลฯ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หรือชมรม ชุมนุมคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
กิจกรรมประจำเดือน 

1. ประเมินผลความสามารถการคิดคำนวณ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมวิเคราะห์ผลนักเรียน     
ในภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและสรุป รายงานผลความก้าวหน้า 

2. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
กิจกรรมประจำภาคเรียน 

1. จัดกิจกรรมวันวิชาการ (ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) เช่น 
- จัดแข่งขันศักยภาพนักเรียน เช่น คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก้โจทย์ปัญหา เกม 24  ซูโดกุ   

เอแม็ท ฯลฯ 
- จัดฐานการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมแยกหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ จัดค่ายคณิตศาสตร์  
- เวที นวัตกรรมของครูคณิตศาสตร์ 

2. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ระดับห้องเรียน 

กิจกรรมประจำวัน (เวลาเรียนปกติ) 
๑. คัดกรองนักเรียนในชั้นเรียนแบ่งเป็นกลุ่มพ้ืนฐาน และกลุ่มก้าวหน้า 
๒. จัดทำสื่อ แบบฝึก นวัตกรรมคณิตศาสตร์ ใช้ฝึกนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓. จัดมุมคณิตศาสตร์ ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ 
๔. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
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กิจกรรมประจำวัน (นอกเวลาเรียนปกติ) 
๑. จัดกิจกรรมฝึกซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มพ้ืนฐานและกลุ่มก้าวหน้า 
๒. ฝึกคิดเลขเร็ววันละ 5 นาที   
๓. ฝึกคณิตคิดในใจ วันละ 5 ข้อ 
๔. ท่องสูตรคูณได้ นำไปใช้คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว 
๕. จัดทำสื่อ แบบฝึก นวัตกรรมคณิตศาสตร์ ใช้ฝึกนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๖. จัดมุมคณิตศาสตร์ ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ 
7. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 
จดัเกมคณิตศาสตร์เสริมการเรียนประจำสัปดาห์ เช่น เกม 24  ซูโดกุ ตารางร้อย อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว GSP เอแม็ท ฯลฯ ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุขและทั่วถึงทุกคน 
กิจกรรมประจำเดือน 

1. ประเมินผลความสามารถการคิดคำนวณเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมวิเคราะห์ผลนักเรียนใน 
ภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและรายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

2. จัดแข่งขันความสามารถนักเรียน เช่น คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแก้โจทย์ ปัญหา เกม 24 ซูโดกุ 
เอแม็ท ฯลฯ 

3. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๓.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. นโยบายยกระดับ / เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ผล NT ติดอันดับ 1 ใน 10  ผล O-NET ป.6 ติดอันดับ 

1 ใน 5  และ ผล  O – NET  ม.3 ติดอันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 
๒. สนับสนุนทรัพยากร เช่น  สนับสนุนต้นฉบับข้อสอบ Pre O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สนับสนุนสื่อนวัตกรรม และหรืองบประมาณการดำเนินการสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสม 
3. แบ่งกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินระดับชาติเป็นกลุ่มฟ้าใส ห่วงใย ใกล้ชิด 
๔. กำกับ ติดตาม นิเทศ ให้ความช่วยเหลือเต็มพ้ืนที่  โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนตาม    

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯที่รับผิดชอบทุกโรงเรียนเป็นพิเศษ โรงเรียนที่มีผล NT, O-NET ตามความจำเป็น ที่แบ่ง  
เป็นกลุ่มฟ้าใส ห่วงใย ใกล้ชิด 

๕. สร้างขวัญ กำลังใจครู / ผู้บริหาร เช่น อาจจะมอบโล่รางวัลคะแนนสูงสุดรายสาระ และคะแนนรวม  
มอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก หรือมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้บริหาร / ครูผู้สอนที่มีผล O-NET สูง และมีความก้าวหน้าสูงสุดตามความเหมาะสม
และกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

๖. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาต่อยอด 
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

1. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
1.1 ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ เพ่ือดำเนินการพัฒนาอย่างเข้ม ระดับอำเภอ / ศูนยเ์ครือข่าย

คุณภาพการศึกษา 
1.2 พัฒนาโดยใช้เครือข่ายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา แบบมีส่วนร่วม 
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2. ประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ (รอง ผอ.สพป.ปข.1) กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาตามความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนในกลุ่มใกล้ชิด 

3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อเขตพ้ืนที่ 
ระดับโรงเรียน   

1. จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดทำข้อมูลการคัดแยกเด็ก จัดกลุ่มเด็ก เพ่ือส่งเสริม เร่งรัดคุณภาพ  
3. จัดการสอนซ่อมเสริมช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2  
4. วางแผนการจัดสอบ Pre O-NET และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาตามข้อบกพร่อง   
5. วางแผนการวัดผลประเมินผล กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ สำหรับการสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้ใช้ข้อสอบแบบบรรยายอย่างน้อยร้อยละ 30 การสอบ
ปลายภาค/ปลายปีใช้ข้อสอบแนว O-NET ,NT   

6. ประสานผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมดูแลบุตรหลาน 
7. ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม และซ่อมเสริม และ พัฒนาอย่างเข้ม 

ระดับห้องเรียน   
1. วิเคราะห์จุดอ่อน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายมาตรฐาน 
2. คัดแยกเด็ก จัดกลุ่มเด็ก  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็ก เช่น การสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน และส่งเสริม   

กลุ่มเด็กเก่งด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เร่งรัดคุณภาพ จัดการสอนซ่อมเสริ มช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน        
ตามข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2  

4. ดำเนินการสอบ Pre O-NET และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาตามข้อบกพร่อง  
5. ดำเนินการวัดและประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้ สำหรับในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ใช้ข้อสอบแบบบรรยายอย่างน้อยร้อยละ 30 การสอบปลายภาค/ปลายปีใช้ข้อสอบแนว O-NET, 
NT  มีข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเอง 

6. รายงานผลการเรียนรู้พัฒนาการ ความก้าวหน้าและพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
๔.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language 

Teaching: CLT) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
3. พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 

3.1 ระบบการนิเทศติดตามจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและการนิเทศภายใน 
3.2 ระบบเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
๑. พัฒนาครูภาษาอังกฤษให้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) 
๒. สร้างความเข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายโดยให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
๓. ส่งเสริม พัฒนา ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาของผู้เรียน   

ทุกระดับ 
 

 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   66 

ระดับโรงเรียน 
๑. เน้นการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๒. สนับสนุนให้ครูทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วยความเข้มแข็ง 
๓. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) 
4. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน 

ระดับห้องเรียน 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้เรียนจากการประเมินตามตัวชี้วัด การทำกิจกรรม แล้ววางแผนแก้ปัญหา 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง 
๒. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) 

๕. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนต้นแบบ / เครือข่าย / มอนเตสซอรี / จัดกิจกรรม

พัฒนาวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย  
4. จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย 
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการการศึกษาปฐมวัย นำเสนอและแบ่งปันผลงานครู และกิจกรรม

แสดงศักยภาพนักเรียนปฐมวัย 
๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน 

ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
1. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับโรงเรียน 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กภายใต้แนวคิด ห้องเรียนอนุบาลน่าอยู่ ผู้บริหารใส่ใจ ครูแจ่มใส ผู้ปกครอง

ร่วมใจ เด็กมารยาทไทยงดงาม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยในห้องเรียนปฐมวัย แบบบูรณาการ 
๓. ส่งเสริมประเมินพัฒนาการ ติดตามความก้าวหน้านักเรียนระดับปฐมวัย ทุกภาคเรียน   
4. นิเทศภายใน ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 

ระดับห้องเรียน 
1. จัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสารการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน การลงมือปฏิบัติ 

และการเล่นอย่างมีความหมาย 
2. ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน ๆ ละ 5 – 10 บรรทัด 
3. จัดมุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมุมประจวบคีรีขันธ์ของเราในห้องเรียน หรือ   

นอกห้องเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ 
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5. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล จัดกลุ่มเด็กเป็น 3 กลุ่ม ความพร้อม  (ดี พอใช้ ควรพัฒนา) 
และวางแผนพัฒนาเด็กตามศักยภาพรายบุคคล  

6. ให้ความรู้กับผู้ปกครอง และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการ
นักเรียน 

7. จัดทำบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกับผู้ปกครอง 
8. เด็กท่องคำคล้องจอง  บทกวี  ทุกวันก่อนกลับบ้าน 

6. มาตรการส่งเสริมจุดเน้น  สุขภาพกายและจิตดี 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
๓. นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
๔. จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
๕. ส่งเสริมการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน การป้องกัน

โรคติดต่อ งานอนามัยนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการกีฬานักเรียน  
และโครงการอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน  

ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
๑ . ประสานงานกับสำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์  เขต ๑                   

ในการดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
๒.  จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับโรงเรียน/ห้องเรียน 
1. จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวทางหลักสูตร 
3. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดต่อในโรงเรียน 
4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ เต็มตามศักยภาพ  และให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ 
ระดับห้องเรียน 

1. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร 
๒. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดต่อในห้องเรียน 
๓. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ เต็มตามศักยภาพ  และให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ มี

ความสามารถพิเศษ 
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7.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น มีวินัย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียน กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คุณธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัย 

2. วางแผนสนับสนุนทุกเรื่องที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งงบประมาณ สื่อการเรียน   
การสอน และการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัย 

3. กำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมด้านความมีวินัย 4  ด้าน ได้แก่ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาด 
และการมีมารยาท และได้นิยามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

การตรงต่อเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ให้สำเร็จตาม
เวลาที่กำหนด เกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลา ส่งการบ้านทันเวลาที่กำหนด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตรงเวลา    
เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จทันเวลา กลับบ้านตรงเวลา มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย 

ความมีระเบียบ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบแผน ที่วางไว้เกี่ยวกับ    
การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เข้าแถวและเดินแถวชิดขวาให้เป็นระเบียบ จัดเก็บอุปกรณ์การเรียน/ของใช้/     
ของเล่น และจัดโต๊ะ–เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบ นั่งเรียนและรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม   
ในขณะที่ครูสอน ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลง/ขั้นตอน ทำงานเดี่ยว/กลุ่มอย่างเป็นระเบียบ รู้จักวางแผน           
ในการทำงานอย่างมีระบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 

ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดของร่างกาย
และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายและแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลรักษาความสะอาด
สิ่งของ เครื่องใช้ ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน ล้างมือก่อน–หลังรับประทานอาหารให้สะอาด แปรงฟันหลัง
รบัประทานอาหารให้สะอาด แยกและทิ้งขยะให้เป็นที่ ทำชิ้นงาน/ผลงานให้สะอาดเรียบร้อย 

การมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้มีกริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย 
ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม เกี่ยวกับการแสดงความเคารพครูและผู้ปกครอง พูดจาไพเราะและสุภาพอ่อนโยน ยกมือ
ถาม–ตอบ ไม่พูดคุยและหยอกล้อเล่นกันขณะที่ครูสอน เข้าแถวรอรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ และแสดง       
ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลและยอมรับฟังผู้อื่น 

4.  วางแนวทางการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัยและจัดทำคู่มือดำเนินงานตาม
นโยบาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 “ทุกคนต้องมีวินัย”  

5.  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกอำเภอ  แจ้งจุดเน้นด้านความมีวินัย 
ระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ ระดับกลุ่มโรงเรียน   

โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการกำกับ ติดตาม และดำเนินการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน 

ระดับโรงเรียน 
1.  นำนโยบายสู่การปฏิบัติการสร้างคนให้มีวินัย  โดยจัดทำแผนงาน/โครงการสร้างคนให้มีวินัย ไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. กำหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม การสร้างคนให้มีวินัย 
3.  ลงมือปฏิบัติการสร้างนักเรียนให้มีวินัย 
4.  กำกับติดตามการดำเนินงาน 
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ระดับห้องเรียน 
1. ครูวางแผนการพัฒนาความมีวินัย 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยนำไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม เช่น ก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและบริบท
ของโรงเรียน 

3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย 

4. ยกย่อง ชมเชยนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ 
8.  มาตรการส่งเสริมจุดเน้น ใช้เทคโนโลยี 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding STEM 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาตนเองมีความรู้ความเข้าใจใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding และ STEM ให้กับผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
๓. นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับอำเภอ/ศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา  

๑. นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ         
ระดับกลุ่มโรงเรียน  

๒. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการกำกับ ติดตาม 
3. จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
ระดับโรงเรียน 

1. นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
Coding และ STEM  ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

2. กำหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ระดับห้องเรียน 
1. ครูวางแผนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการบูรณาการกับ       

กลุ่มสาระอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
๓. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่  3 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 
 สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และรัฐบาลมอบให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการล่วงหน้า 1 ปี โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับบริหารจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายงบงานประจำ                                             จำนวน  3,173,000  บาท 
 2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                       จำนวน     999,895  บาท 
       
ตารางท่ี 15 แสดงกรอบวงเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 

ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบงานประจำ 

  - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    งบประมาณ  2,263,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค                   งบประมาณ     910,000 บาท 

3,173,000 
 
 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 6 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

999,895   

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ        
จำนวน  3  โครงการ 

15,200 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
                 จำนวน  3  โครงการ 

123,100 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จำนวน  9  โครงการ 

676,070 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
จำนวน  2  โครงการ 

33,025 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จำนวน  1  โครงการ 

30,000 

 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา          
                 จำนวน  3  โครงการ 

122,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,172,895 
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 งบงานประจำ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
สะดวกในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบงานประจำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส รายละเอียดดังตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16 แผนการใช้จ่ายงบงานประจำ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำแนกเป็นรายไตรมาส 
 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 940,000 235,000 235,000 235,000 235,000 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
6 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
8 ค่าวัสดสุำนักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
11 ค่าจ้างลูกจ้างปฏบิัติงาน 1,323,000 270,000 351,000 351,000 351,000 

 1) กลุ่มอำนวยการ 7 ราย 
    - แม่บ้าน 2 รายๆ ละ 12 เดอืน 
    เดือนละ 9,000 บาท 
    - จนท.ธุรการ วุฒิ ป.ตรี 1 ราย  
    เดือนละ 15,000 บาท (12 เดือน)  
    - จนท.ธุรการ วุฒิ ม.6 1 ราย  
    เดือนละ 9,000 บาท (12 เดอืน) 
    - คนสวน 1 ราย 
    เดือนละ 9,000 บาท (12 เดอืน) 
    - พนักงานขับรถยนต์ 2 ราย    
    เดือนละ 9,000 บาท  
    (12 เดือน) 1 ราย 
    เดือนละ 9,000 บาท  
    9,000 บาท (9 เดือน) 1 ราย 
2) กลุ่มนโยบายและแผน 1 ราย 
    - วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท   
    (12 เดือน) 

 216,000 
 
 

180,000 
 

108,000 
 

108,000 
 

189,000 
 
 
 
 

180,000 
 
 

 

54,000 
 
 

45,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 
 
 
 

45,000 
 
 

 

54,000 
 
 

45,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 
 
 
 

45,000 
 

 
 

54,000 
 
 

45,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 
 
 
 

45,000 
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ตารางท่ี 16 แผนการใช้จ่ายงบงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกเป็นรายไตรมาส (ต่อ) 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    

    (ICT) 1 ราย 
    - วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท     
    (12 เดือน)    
4) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ                  
    1 ราย 
    - วุฒิ ปวช. เดือนละ 9,000 บาท   
    (9 เดือน)       

180,000 
 
 
 

81,000 

45,000 
 
 
 

- 

45,000 
 
 
 

27,000 

45,000 
 
 
 

27,000 

45,000 
 
 
 

27,000 

ค่าสาธารณูปโภค 910,000 227,500 227,500 227,500 227,500 
12 ค่าไฟฟ้า 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 
13 ค่าน้ำประปา 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
14 ค่าโทรศัพท์ 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 
15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

รวมท้ังสิ้น 3,173,000 732,500 813,500 813,500 813,500 
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 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้น 999,895 บาท            
สนองนโยบายทั้ง 6 นโยบาย รายละเอียดตามตารางที่ 17 
 

ตารางท่ี 17 แสดงโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามนโยบายสำนักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และประเทศชาติ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา            

ประจำปี 2565 
นางรัชนี  ปานแดง สพฐ. 

2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีงบประมาณ 2565 นางนิตยา  วิชนา สพฐ. 
3 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 นางรัชนี  ปานแดง 15,200 

รวมนโยบายที่ 1 จำนวน 3 โครงการ  งบประมาณ 15,200 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

เครือข่ายทางวิชาการ 
นายชนินทร์  ทับเปลี่ยน 55,450 

2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 นางหริณญา  รุ่งแจ้ง 57,650 

3 การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

นายจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์ 10,000 

รวมโครงการนโยบายที่ 2 จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ  123,100 
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นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 67,100 

2 การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 96,760 

3 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ 5,390 

4 การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียน    
การสอนเพ่ือการเรียนรู้ 

นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 36,510 

5 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา 

นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 71,900 

6 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ 76,710 

7 การจัดงานมหกรรมวิชาการ ประกวดรูปแบบการปฏิบัตทิี่    
เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 

นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ 35,900 

8 อบรมปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

นางบุญเรียม  แก้วดี 260,000 

9 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 25,800 

รวมโครงการนโยบายที่  3 จำนวน  9  โครงการ งบประมาณ  676,070 
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นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
 ทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียน

ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 4,350 

2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว นางณชสร  นิลทวี 28,675 

รวมโครงการนโยบายที่  4  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ 33,025 
 

นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางรัชนก  อยู่หนุน 30,000 

รวมโครงการนโยบายที่  5  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000 
 
นโยบายที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 62,250 
2 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและ 

การบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม School MIS 
นายจุมพลภัทร์  ไชยสัตย์ 22,200 

3 การบริหารอัตรากำลัง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวชนานันท์  จิตรโสภา 38,050 

รวมโครงการนโยบายที่  6  จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ 122,500 

รวมโครงการนโยบายที่  1–6  จำนวน  21  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 999,895 
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ตารางท่ี 18  โครงการรองรับ  กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก  สพฐ. 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สนอง

นโยบาย 
สพฐ. ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 

1 อบรมการป้องกันภัยคุกคามความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

1 นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ 18,300 

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือ
สร้างทัศนะคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่
ผู้เรียน 

1 นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 72,600 

3 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 3 นางหริณญา  รุ่งแจ้ง 52,750 

4 การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2565 

3 นางหริณญา  รุ่งแจ้ง 27,000 

5 การอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
โปรแกรม  zoom   

3 นางบุญเรียม  แก้วดี 

 

11,700 

6 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการคร ูให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย และการรักษาวินัย 

3 นายณัฐวุฒิ  วัฒนอุดม 

 

42,700 

7 การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 

3 นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 85,576 

8 อบรมพัฒนาเครือข่ายครูนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

3 นางสาวจิราภรณ์  หมายเมฆ 

 

24,250 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

3 ว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย 28,840 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 

3 ว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย 6,600 

11 ส่งเสริมทักษะอาชีพ สู่ตลาด เพ่ือความยั่งยืน 3 นางสาวจิราภรณ์  หมายเมฆ 15,500 

12 เปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 
2564 

4 นางสาวจิราภรณ์  หมายเมฆ 3,440 

13 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาระดับ       
กลุ่มโรงเรียน 

6 นางเกตุแก้ว  อัตตะ 140,000 

รวมโครงการทั้งหมด  13  โครงการ   งบประมาณ 529,256 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

 
 

นโยบายที่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
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โครงการ     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านความมั่นคง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 1                      ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน         
                                                     ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย 
                                                     คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดชอบ                          นางรัชน ี ปานแดง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ                      มิถุนายน – กันยายน  2565 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนด
มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด     
มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตาม    
ความคาดหวัง นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน        
ในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคล  
ที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
เสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท              
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครูทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ       
มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกล           
จากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคม
ไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ขึ้น    
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี        
ความตระหนักรู้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ป้องกัน 
การถูกละเมิดทางออนไลน์ และห่างไกลยาเสพติด 
       2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ภัยอันตราย และความเสี่ยงของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สามารถเป็น
แบบอย่าง และให้คำแนะนำนักเรียนในโรงเรียนได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติด ประจำปี  2565  
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  
รวมนักเรียน 70 คน  ครูผู้ดูแลนักเรียน 35 คน รวมทั้งสิ้น  105  คน   
       2) จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน  รวมนักเรียน 105 คน  ครูผู้ดูแลนักเรียน 35 คน        
รวมทั้งสิ้น  140  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 98 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิต มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
ป้องกันการถูกละเมิดทางออนไลน์ และห่างไกลยาเสพติด 
  2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในการต่อต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม        
และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด  
    1.1 วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยการ
วิเคราะห์นโยบาย/หนังสือสั่งการ/โครงการ/กำหนด
เป้าหมาย 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/
คณะทำงาน 
    1.3 ประสานงานวิทยากร 
    1.4 ออกแบบหลักสูตร/กิจกรรม 
    1.5 ประสานงานด้านสถานที่/เตรียมความพร้อม 
    1.6 จัดเตรียมสื่อ วัดสุ อุปกรณ์ เอกสาร ใบงาน 

 
 

มิถุนายน 2565 
 
 

มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 

 
 

89,600 

 
 
นางรัชนี   
          ปานแดง 

 

 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   80 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    1.7 จัดอบรมตามโครงการฯ 
    1.8 ติดตามผลการนำไปปฏิบัติ 
    1.9 สรุปผลการดำเนินงาน / รายงานผล 

กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

  

2. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
    2.1 วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยการ
วิเคราะห์นโยบาย/หนังสือสั่งการ/โครงการ/กำหนด
เป้าหมาย 
    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะทำงาน 
    2.3 ประสานงานวิทยากร 
    2.4 ออกแบบหลักสูตร/กิจกรรม 
    2.5 ประสานงานด้านสถานที่/เตรียมความพร้อม 
    2.6 จัดเตรียมสื่อ วัดสุ อุปกรณ์ เอกสาร ใบงาน 
    2.7 จัดอบรมตามโครงการฯ 
    2.8 ติดตามผลการนำไปปฏิบัติ 
    2.9 สรุปผลการดำเนินงาน / รายงานผล 

 
กรกฎาคม 2565 

 
 

กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม2565 
กันยายน 2565 

 
165,200 

 
นางรัชนี   
          ปานแดง 

5. งบประมาณ และรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  งบประมาณ  254,800  บาท 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด  
(นักเรียน 70 คน ครู/วิทยากร/คณะทำงาน 50 
คน) เวลา 2 วัน  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(120 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
1.2 ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 
(120 คน 4 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 
ค่าท่ีพักนักเรียน 
(70 คน 1 คืน ๆ ละ 10 บาท) 
ค่าท่ีพักครู/วิทยากร 
(40 คน 1 คืน ๆ ละ 20 บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
(9 ชม. X 600 บาท x 5 คน) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000 
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16,800 
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27,000 
4,400 
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ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 ค่าวัสดุ 
ค่าป้ายไวนิล 
ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 

  
 

500 
 

4,400 
1,000 

 
2,000 

4,400 
1,000 

500 
2,000 

 รวมทั้งสิ้น 27,000 57,200 7,400 91,600 
2 กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

(นักเรียน 105 คน ครู/วิทยากร/คณะทำงาน 55 
คน) เวลา 3 วัน  
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (160 คน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท)     
2.2 ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น  
      (160 คน 7 มื้อๆ ละ 80 บาท)      
2.3 ค่าท่ีพัก  
      1) นักเรียน 105 คน x 10 บาท x 2 คืน 
      2) วิทยากร/ครู 50 คน x 20 บาท x 2 คืน 
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
      (9 ชม. X 600 บาท x 5 คน) 
2.5 ค่าวัสดุใช้ในการจัดอบรม 
2.6 ค่าป้ายไวนิล 
2.7 ค่าจัดสถานที ่
2.8 ค่าเช่าห้องประชุม 
2.9 ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
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 รวมทั้งสิ้น 27,000 127,300 12,900 167,200 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด 
1. เชิงปริมาณ 
    1) จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส 
    2) จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
    3) จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 
    4) ระยะเวลาในการจัดอบรม 
 

 
 
1. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
    ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 
    อบรม/เข้าร่วมกิจกรรม/ให้ผู้เข้า 
    รับการอบรมแสดงความรู้สึกท่ีมี 
    ต่อการฝึกอบรม และการนำ 
    ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 

 
 
แบบสอบถาม 

 
 
 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   82 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 
2. เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละของโรงเรียนที่ เปิดสอนระดับ มัธยม 
ศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) มีนักเรียนแกนนำที่มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตราย/โทษของยาเสพติด        
มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างยาเสพติด 
    2) ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยาย
โอกาส) ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิต มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้จักการป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ป้องกัน
การถูกละเมิดทางออนไลน์ 

2. กำกับติดตามและประเมินผล 
    ระหว่างการอบรมโดยการ 
    สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม 
    ของผู้เข้ารับการอบรม/ร่วม 
    กิจกรรม และมอบเกียรติบัตร 
    ให้กรณีเข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อย 
    ละ 80 ของหลักสูตรการอบรม 

 

กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
1. เชิงปริมาณ 
    1) จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส  
    2) จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
    3) ระยะเวลาในการจัดอบรม 
2. เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) มีนักเรียนแกนนำ
ที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตราย/โทษของยา 
เสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด สามารถเป็นแบบอย่าง และให้คำแนะนำ
นักเรียนในโรงเรียนตนเองได้ 
     2) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
ภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   

 
1. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. กำกับติดตามและประเมินผล
ระหว่างการอบรมโดยการ
สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการอบรม และมอบ
เกียรติบัตรให้กรณีเข้าอบรมไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรการ
อบรม 
 

 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้ 
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  ป้องกัน การถูกละเมิด
ทางออนไลน์ และห่างไกลยาเสพติด 

      7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตราย 
และความเสี่ยงของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สามารถเป็นแบบอย่าง และ           
ให้คำแนะนำนักเรียนในโรงเรียนได้ 
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โครงการ   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  ปีงบประมาณ 2565 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 3   ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมสามารถ 

 รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น     
                                                   ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   
                                                     การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น 
ผู้รับผิดชอบ                     นางนิตยา  วชินา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ                     พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และได้กำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่เน้นกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหา  และการคุ้มครองสิทธิเด็ก   โดยการมีมาตรการให้ โรงเรียนมีมาตรฐานใน                 
การจัด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                  
ทางสังคม สิทธิเด็ก  ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  ปัญหาทางเพศ  และ
ปัญหาอ่ืนๆ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรในท้องถิ่น  การจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาส่งเสริม  แก้ไข  และส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน   และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรีย นทุกแห่งให้มี                  
ความเข้มแข็ง  และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง 
ในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒.2 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา มีแนวโน้ม มีภาวะเสี่ยงทางด้านการเรียน การถูกละเมิด หรือ
ถูกกระทำความรุนแรง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 

  1) โรงเรียนในสังกัด 118 แห่ง มีแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
ของโรงเรียน เป็นไปตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  2) ครูที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 118 โรง ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงาน ในกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และ การส่งต่อ 
  3) โรงเรียนในสังกัด 118 โรง มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด เพ่ือจัดลำดับความเข้มแข็ง 
  4) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยบูรณาการในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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                         กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำข้อมูล  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำแนกรายโรงเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2) มีการสนธิกำลังกับเครือข่ายหน่วยงานอ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง    
ร่วมตรวจพ้ืนที ่จุดเสี่ยง จุดอับต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่รอบ ๆ โรงเรียน เช่น วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ และวันลอยกระทง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์ให้โรงเรียนในสังกัด มอบรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2565 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  1) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดมีแผนและแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) ครูทุกคนที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำกระบวนการเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึง ตามบริบทปัญหาของนักเรียน 
  3) โรงเรียนมีการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มีคุณภาพ และส่งผลการประเมินเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 จากสำนักงาน 
  4)  นักเรียนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  การคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  และการส่งต่อ 

พฤศจิกายน 
2564 

ถึง 
สิงหาคม 
2565 

20,000 นางนิตยา วิชนา 
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กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. การคัดกรองโรงเรียนเพ่ือจัดลำดับความ
เข้มแข็ง 
5. การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
2. กิจกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
    2.1 จัดทำข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน 
     2.2 ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ด้วยการ
จัดทำแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม  
โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ 
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลัง 
กับหน่วยราชการอ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอับ
ต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกโรงเรียน 
      2.3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้าง
จิตสำนึกในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
เนื่องในสถานการณ์ในวันสำคัญ เช่น              
วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต้น 
      2.4. ติดตามผลการดำเนินงานของพนักงาน    
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) 
      2.5. สรุปข้อมูล / รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 2565 
ถึง 

กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 

10,000 

นางนิตยา วิชนา 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     งบประมาณ  30,000  บาท 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
- ค่าวัสดุ (จัดทำถุงยังชีพเยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13,575 

 
 

13,575 
 - ค่าวัสดุสำนักงาน - - 4,500 4,500 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ 1 ครั้ง 
กรรมการ 7 คน ๆ ละ 35 บาท  

- 245 - 245 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 6 คน   
พขร. 1 คน รวม 7 คน ๆ 2 วัน ละ 120 บาท 

- 1,680 - 1,680 

2 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
- เงินรางวัล  - กิจกรรมส่งเสริม สร้างสรรค์ 
สร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนเนื่องในสถานการณ์วันสำคัญ เช่น 
วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต้น 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น - 11,925 18,075 30,000 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินงานระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
 
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี 
    นักเรียนประสบภัยคุกคาม เช่น ภัยจากยาเสพติด 
    ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ 
    ทรัพย์สิน และภัยพิบัติต่าง ๆ  
3. จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 

- ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
  นักเรียน ภาคเรียนละ  
  1 ครั้ง 
- รายงานจากโรงเรียน 
 
 
 
- ประเมินตามเกณฑ์ท่ี 
  สพฐ. กำหนด 

- แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 
- แบบประเมิน SDQ/EQ 
 
- แบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
  กรณีนักเรียนประสบภัย 
 
 
- เครื่องมือการประเมินที่ สพฐ. 
  กำหนด 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ สามารถนำหลัก 5 ขั้นตอนของระบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 7.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้มแ ข็ง สามารถนำข้อมูล            
จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยงทางด้านการเรียน นำมาช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุกคน 
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โครงการ    การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที ่1  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง 
                                                     ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
                                                     ในทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดชอบ                     นางรัชนี  ปานแดง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ    
ระยะเวลาดำเนินการ                     พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล   
  การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กับงานนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของโรงเรียนการพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งขึ้นหากผู้ เรียนมีความพร้อมทั้ง             
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ดี จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนย่อมนำมาซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก ดังนั้น 
การดูแลสุขภาพของเด็กในวัยเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทั้งในแง่การให้ความรู้ 
การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อม
ของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมโทรมทุกด้านโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกฝัง อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ด้านสุขาภิบาลมีความ  สำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านอาหารและโภชนาการนับเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะมีผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้เรียน       
รักสุขภาพ รู้จักการป้องกันโรค  
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้รับรางวัลระดับเงิน ระดับทอง และ
ระดับเพชร เพ่ือเข้าประกวดในระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
        โรงเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรง มีการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
        ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
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4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม
ตัวชี้วัดของกรมอนามัย 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
4. ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียน 
5. โรงเรียนประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของกรมอนามัย 
6. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ 
7. มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพระดับเขต
พ้ืนที่ 
8. ประสานงานกรมอนามัยเพ่ือรับรองคุณภาพโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
9. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
มีนาคม 2565 

 
มีนาคม 2565 

 
เมษายน 2565 

กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

 
สิงหาคม 2565 

 
กันยายน 2565 

15,200 นางรัชนี 
     ปานแดง 

 
5. งบประมาณ และรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ  15,200  บาท 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระบบ Zoom) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (10 คน x 35 x 2 มื้อ) 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
    (10 คน x 80 x 1 มื้อ) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  3 ชม.x 600 บาท  
4. โล่รางวลั  3 โล่ x 1,500 บาท  
5. ค่าวัสดุ  (เกียรติบัตร/กรอบ)   = 2,000 
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 3,000 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ  4 คน x 120 บาท  
    x 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 

 
 

700 
 

800 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

2,000 

3,000 
 
 

 
 

700 
 

800 
 
 

1,800 
4,500 

2,000 

3,000 
 

2,400 
 

 รวมทั้งสิ้น 1,800 3,900 9,500 15,200 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
      จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการ
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
รายงานผลการดำเนินงาน/
การประเมินตนเอง 
 
การประเมินเชิงประจักษ์ 
 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดมาตรฐานของ
กรมอนามัย 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้รับรางวัลระดับเงิน 
ระดับทอง และระดับเพชร เพ่ือเข้าประกวดในระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
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นโยบายที่ 2 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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โครงการ    ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
  ทางวิชาการ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน         
               ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้           
   และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  
   หรือต่อยอดเชิงพานิชย์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชนินทร์  ทับเปลี่ยน 
ระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ์ – กันยายน  2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น    
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ           
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑         
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาทุกด้านดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เล็งเห็นถึงความสำคัญของ      
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การส่งเสริมศักยภาพ
ของสถานศึกษา นักเรียนในทุกมิติ ทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา การส่งเสริมความเป็นเลิศ     
การพัฒนาคุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรม  จึงได้ดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 
นวัตกรรม วิธีปฏิบัติการที่ดีเพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยเครือข่ายวิชาการ 
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติการที่ดีของสถานศึกษาและผลงาน          
เชิงประจักษ์ของนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายวิชาการ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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  2) เครือข่ายวิชาการอำเภอละ ๑ โรงเรียน นำเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติการที่ดี     
ของสถานศึกษาและผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน 
  3) ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อ             
การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดเครือข่ายวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกมิต ิ
  2) สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติการที่ดี และเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายวิชาการ 
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์       
   วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

กุมภาพันธ์ 2565 3,000 นายชนินทร์ 
     ทับเปลี่ยน 

2. วางแผน จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนคุณภาพ 
    การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่าย 
    ทางวิชาการ 

มีนาคม 2565 1,050  

3. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
    คุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 
    เครือข่ายทางวิชาการ  ครั้งที่ 1 

มีนาคม 2565 1,750  

4. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา 
    เครือข่ายทางวิชาการของแต่ละอำเภอ ครั้งที่ 1 

เมษายน 2565 1,750  

5. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ เมษายน 2565 700  
6. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ   
    ครั้งที่ 1 

เมษายน 2565 21,500 
 

 

7. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
    คุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 
    เครือข่ายทางวิชาการ  ครั้งที่ 2 

สิงหาคม 2565 1,750  

8. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา 
    เครือข่ายทางวิชาการของแต่ละอำเภอ ครั้งที่ 2 

สิงหาคม 2565 1,750  

9. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ กันยายน 2565 700  
10. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ   
    ครั้งที่ 2 

กันยายน 2565 21,500 
 

 

11. สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ  กันยายน 2565 -  
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   55,450   บาท 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าเช่ารถขนและค่าจัดสถานที่ในการจัด

นิทรรศการครั้งละ 4 โรงเรียนๆ ละ 2,000 
บาท  2 ครั้ง 

 16,000  16,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน 20 คน 
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (20 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (20 คน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 

  
 

1,400 
 

1,600 

 3,000 
 

 

3 วางแผน จัดทำโครงการฯ จำนวน  30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)  

  
1,050 

 

  
1,050 

 
4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน  

คุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 50 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 

1,750 
 

  
 

1,750 
 

5 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งท่ี 1  
จำนวน 50 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 

1,750 

  
 

1,750 

6 ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดเตรียมสถานที่   
จำนวน  20 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (20 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 

700 
 

  
 

700 
 

7 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ  
ครั้งที่ 1  จำนวน 50 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,500 
 

4,000 
 

 
 
 
 
 
 

6,000 

13,500 
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ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
8 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 2           
จำนวน 50 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 
 

1,750 
 

  
 
 

1,750 
 

9 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งท่ี 2 
จำนวน 50 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 

1,750 
 

  
 

1,750 
 

10 ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ 
จำนวน 20 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 

  
 

700 
 

  
 

700 
 

11 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ 
จำนวน 50 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 
-ค่าวัสดุ 

  
 

3,500 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 

6,000 

13,500 

 รวม - 43,450 12,000 55,450 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

จำนวนครั้งที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่าย
วิชาการในแต่ละปีการศึกษา 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบรายการ 

จำนวนเครือข่ายวิชาการที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงาน 
นวัตกรรม วิธีปฏิบัติการที่ดีของสถานศึกษาและผลงาน
เชิงประจักษ์ของนักเรียน 

การประเมิน แบบประเมินสถานศึกษา
เครือข่ายทางวิชาการ 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทาง
วิชาการ 

วัดความพึงพอใจ แบบวัดความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนแกนนำด้านวิชาการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาของครู นักเรียน เป็นที่ประจักษ  ในระดับ    เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการพัฒนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผลงานเชิงประจัก ษ์          
ของสถานศึกษา  นักเรียน  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป 
 7.3 สถานศึกษา  นักเรียน  เกิดความภาคภูมิใจ  เกิดขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 7.4 สถานศึกษาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน ใน
มิติที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
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ชื่อโครงการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  ปีงบประมาณ  2565 
สอดคล้องยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
 ประเทศ 
ตัวช้ีวัดที ่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ 
 สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพานิชย์ 
ผู้รับผิดชอบ นางหริณญา  รุ่งแจ้ง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน – เมษายน 2565 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
ต่างๆ  อาทิ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่างๆ  
ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา  และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้   ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ในด้านการศึกษายังขาด
แคลนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตลอดจนยัง  ไม่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่     
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน  มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือ
การสะสมองค์ความรู้  การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้   และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรม  สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์โดยตรง  การเพ่ิมจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนา
มาตรฐานระบบคุณภาพ  และการวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  (Desired  
Outcomes  of  Education,  DOE  Thailand)  ที่กำหนดไว้คือ  คุณลักษณะของคนไทย  ๔.๐  ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์  การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  โดยคนไทย  ๔.๐  จะต้องธํารงความเป็นไทยและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก  นั่นคือเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐาน  การพัฒนากระบวนการ วิจัย
ระบบงานวิชาการ  ระบบบริหาร  และงานสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา  จะทำให้ประสิทธิผลของงานบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ได ้
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  เห็นความสำคัญของ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบงานวิชาการ  ระบบบริหาร  และงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตพ้ืนที่ 
 2.2 เพ่ือจัดทำวิจัยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่   ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  25  คน    
จำนวน 2  วัน    
  2)  จัดประชุมคณะวิจัยจำนวน 15 คน 3 วัน 2 คืน ดำเนินการเขียนงานวิจัยระดับเขตพ้ืนที่ 
1  เรื่อง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานตามภารกิจได้ในระดับดี  ร้อยละ 80  ของกลุ่มเป้าหมาย 
  2) เขตพ้ืนที่มีงานวิจัยระบบบริหารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดี 
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
 
 

กิจกรรม / งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวิจัย 
การปฏิบัติงาน 
    1.1 วางแผนแต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.2 อบรมให้ความรู้และปฏิบัติการเขียน
วิจัย  (สร้างเครื่องมือวิจัย   เก็บข้อมูล   การ
วิเคราะห์ข้อมูล) 
    1.3 ติดตามการดำเนินการวิจัย  นำเสนอ
ผลงานวิจัย  
    1.4 จัดสัมมนานำเสนอผลการวิจัย 

 
 

      ธันวาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

 
   
  กุมถาพันธ์ – มีนาคม 

2565 
เมษายน  2565 

10,250 นางหริณญา     
รุ่งแจ้ง 
คณะทำงาน 
 

2. การดำเนินการวิจัยระดับเขตพื้นที่ 
    2.1 คณะทำงานปฏิบัติการวางแผน เก็บ
ข้อมูลการวิจัย   
    2.2 คณะทำงานดำเนินการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.3 คณะทำงานประชุมปฏิบัติสรุป 
รายงานการวิจัย   

 
พฤศจิกายน 2564 

 
พฤศจิกายน  2564 

 
ธันวาคม  2564 

47,400 นางหริณญา    
รุ่งแจ้ง 
คณะทำงาน 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  57,650  บาท 
 
  

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวิจัย 

การปฏิบัติงาน 
-  แต่งตั้งคณะทำงาน  
-  ปฏิบัติการเขียนวิจัย จำนวน 2 วัน 

1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

2)  ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 

-  ค่าวัสดุ 

  
 
 
 

3,500 
 

4,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,750 

10,250 

2 การดำเนินการวิจัยระดับเขตพื้นที่ 
- คณะทำงานปฏิบัติการวางแผนเก็บข้อมูล 
การวิจัย จำนวน 1 วัน   
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
2)  ค่าอาหารกลางวัน 

(15 คน x 80 บาท x 1 วัน) 
3)  ค่าพาหนะ 
-  คณะทำงานประชุมปฏิบัติสรุป  
รายงานการวิจัย จำนวน 3 วนั   
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(15 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
2)  ค่าอาหารเช้า  กลางวัน เย็น 

(15 คน x  200 บาท x 7 มื้อ) 
-  ค่าพาหนะ/น้ำมันเชื้อเพลิง    
-  ค่าท่ีพัก ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 
   (15 คน × 600 บาท × 2 คืน) 

 
 
 

 
 
 

1,050 
 

1,200 
 
 

1,000 
 
 

3,150 
 

21,000 
 

2,000 
18,000 

 47,400 

รวม  54,900 2,750 57,650 
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6. การประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมการวิจัย         
การปฏิบัติงานในหน้าที่        
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำการวิจัยไปใช้
พัฒนางานตามภารกิจได้ใน
ระดับดี  

2.  รายงานการวิจัยระดับเขต
พ้ืนที่  จำนวน  1  เรื่อง 

-  ประเมินผลงานจากการประชุม
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
-  ประเมินผลงานการวิจัย 

-  แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมินงานวิจัย 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและมีการวิจัยและพัฒนา         
การปฏิบัติงาน 
 7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีผลงานการวิจัยและ นำผล
ไปใช้ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
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โครงการ     การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  
                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2            ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
                                       ในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่   1        จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้          

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ         นายจุมพลภัทร์   ไชยสัตย์  
ระยะเวลาดำเนินการ       มีนาคม – เมษายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนา
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        
ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่  การอ่าน (Reading) 
การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์  (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)         
การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ(Collaboration) โดยเฉพาะ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิด
คำนวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่  21             
ในระดับประถมศึกษา มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  รวมถึงการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้แก้ปัญหาได ้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่สามารถสะท้อน
ถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ได้ทำ
การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์    
กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เล็งเห็นความสำคัญในการประเมินดังกล่าว ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ        
การดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จำเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ไปเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียนและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมการให้
ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษาทั้งการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศีกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้นำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสนามสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์โปร่งใส 
ยุติธรรม      
 2) ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. ขั้นตอนดำเนินการ / กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ดำเนินการทดสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
6. โรงเรียนส่งผลการทดสอบมายังสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
7. วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
8. สรุปผลและเผยแพร่เอกสาร 

มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 

 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

10,000 นายจุมพลภัทร์   
ไชยสัตย์ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ   10,000 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 
2 
 
 
 

ดำเนินการทดสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (16 คน x 1 วัน x 120 บาท) 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
สรุปผลและเผยแพร่เอกสาร 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
1,920 

 
 
 

 
 

3,000 

 
 
 
 
3,000 
2,080 

 
1,920 
3,000 

 
3,000 
2,080 

 
รวม 1,920 3,000 5,080 10,000 

  **ขอถัวจ่ายทุกรายการ** 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564ได้รับการ
ทดสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย) 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครูผู้สอนมีแนวทางในการสร้างข้อสอบที่หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
     7.2 โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ   
การคิดขัน้สูง 
     7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานที่มีคุณภาพเพ่ือนำผลรายงานการทดสอบไปใช้ ในการวางแผน
และกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์มีข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
     7.4 โรงเรียนมีข้อมูลผลการเรียนที่บ่งชี้ความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ รายกลุ่มสาระ     
รายชั้นของนักเรียนอย่างแท้จริง สามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
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นโยบายที่ 3 

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็น 
 ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ 
 อาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงอยู่ร่วมกันใน 
 สังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ 
 พ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2565 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา              
มีการพัฒนาที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์      
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ  
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่ และ อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดง ความคิดเห็น เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ                     
กับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปฏิรูป                  
เพ่ือการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์                        

คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู้และ

นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 3  จำนวน 101 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์      
คิดสร้างสรรค ์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
  2) ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม                 
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตรงตาม              
ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 - กรวิกา พงศาปาน 
2. ประชุมคณะทำงานผ่านโปรแกรม zoom  
    เพ่ือชี้แจงการดำเนินการพัฒนาการจัดการ 
    เรียนรู้ทั้งระบบ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มี 
    ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

พฤษภาคม 2565 1,500 กรวิกา พงศาปาน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู  
    ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
    แห่งศตวรรษท่ี 21 

มิถุนายน 2565 27,700 
หริณญา รุ่งแจ้ง 

กรวิกา พงศาปาน 

4. นิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ 
    ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

- 
กรวิกา พงศาปาน

และคณะ 
5. เปิดให้โรงเรียนส่งโครงการ/กิจกรรมเข้า 
    ร่วมประกวดการนำเสนอผลงานการพัฒนา 
    ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

สิงหาคม 2565 
 
- 

 
กรวิกา พงศาปาน 

6. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอ 
    ผลงานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

สิงหาคม 2565 1,500 
กรวิกา พงศาปาน

และคณะ 
7  .จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่ได้รับ 
    คัดเลือก “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ 
    ที่ 21” 

กันยายน 2565 36,400 
กรวิกา พงศาปาน

และคณะ 

8 .สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565 - กรวิกา พงศาปาน 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  67,100  บาท 
 

รายการ  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวม  

1. วางแผนการดำเนินโครงการ  -  -  -  -  

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาผ่าน 
    โปรแกรม ZOOM ร่วมกับคณะทำงานระดับ  
    โรงเรียน (คัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วม 
    โครงการแล้ว 4 โรง) คณะทำงานระดับเขต 
    พ้ืนที ่10 คน  
    2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
          (10 x 35 x 2 = 700)  
    2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
          (10 x 80 = 800) 

   
  
 
 
 

700 
 

800 

  1,500  
  
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ 
    สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
    โรงเรียนละ 1 คนและคณะทำงาน 
อำเภอเมืองและอำเภอทับสะแก ผู้เข้าอบรม 60 
คน คณะทำงาน 10 คน จำนวน 1 วัน 
    3.1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  
          (70 × 35 x 2 = 4,900 บาท) 
    3.2 ค่าอาหารกลางวัน 
          (70 × 80 = 5,600 บาท) 
อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย 
ผู้เข้าอบรม 58 คน คณะทำงาน 10 คน จำนวน 
1 วัน 
    3.3 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  
          (68 × 35 x 2 = 4,760 บาท) 
    3.4 ค่าอาหารกลางวัน  
          (68 × 80 = 5,440 บาท) 
    3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   
    3.6 ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,900 
 

5,600 
 
 
 
 

4,760 
 

5,440 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

27,700 

4. นิเทศ กำกับติดตาม ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 - - - - 

5. เปิดให้โรงเรียนส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วม 
    ประกวดการนำเสนอผลงานการพัฒนาทักษะ 
    แห่งศตวรรษท่ี 21 

- - - - 
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รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
6. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอ 
    ผลงานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
    คณะกรรมการ/คณะทำงาน 10 คน 
    6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
          (10×35×2 = 700) 
    6.2 ค่าอาหารกลางวัน (10×80 = 800) 

 
 
 
 

 
 
 

700 
 

800 

 1,500 

7. จัดการประกวด /แข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
    เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับ 
    สำหรับครูและนักเรียน 
    - แสดงผลงานของโรงเรียนที่มีกิจกรรม 
    ที่ดีเยี่ยม เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
    7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
    7.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ผู้นำเสนอ 5 โรง 
          โรงละ 3 คน ผู้เข้าร่วม 113 คน และ 
          คณะทำงาน 12 คน รวม 140 คน 
          (140×35×2 = 9,800) 
    7.3 ค่าอาหารกลางวัน  
          (140×80x1 = 11,200) 
    7.4 ค่าถ่ายเอกสาร 
    7.5 ค่าพาหนะผู้นำเสนอผลงาน  
          (รวมการจัดเตรียมแสดงนิทรรศการ) 

 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 

9,800 
 
 
 

11,200 
 

3,000 
10,000 

 36,400 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน - - - - 
รวม 2,400 58,700 6,000 67,100 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและโรงเรียนในสังกัด
มีเทคนิควิธีการ จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ประเมินการดำเนินการ แบบรายงานผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 7.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 7.3 โรงเรียนในสังกัดได้มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับทักษะ          
แห่งศตวรรษท่ี 21 และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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โครงการ     การประชุมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู         
           และบุคลากรทางการศึกษา  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ตัวช้ีวัดที่  5        ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม        
         และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ        นางเรวดี  บุตรเล็ก  นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ นางพันธนันท์  เล็กมาก 
     และ ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่      

ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
โอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  
มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งในการบริหารจัดการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประชุม  เพ่ือรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ     
ความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 
และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2.2 เพ่ือผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ    
ข้อราชการ ติดตามงาน และความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ  

          3.1.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละจำนวน 145 คนประกอบด้วย  
                   1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                          

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน               
จำนวน 14 คน 
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               2) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 118 คน 
               3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน จำนวน 13 คน   
          3.1.2 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละจำนวน 74 คน ประกอบด้วย  
                  1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
จำนวน 14 คน 

                  2) ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 61 คน    
 3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 
ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 1 
ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
                3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
วางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด             
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
เหตุการณ ์

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
    จำนวน 6 ครั้ง โดยจัด 1) ประชุมทางไกล 
    ผ่านระบบ Zoom จำนวน 2 ครั้ง 2) ประชุม 
    ณ ห้องประชุมตะนาวศรี  จำนวน 4 ครั้ง                               
    1.1 วางแผนการดำเนินงาน 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
    1.3 จัดประชุมฯ  
    1.4 จัดทำรายงานการประชุม 
    1.5 ประเมิน ติดตามฯ 
    1.6 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
ก่อนการประชุม 5 วัน 
ก่อนการประชุม 3 วัน 
ทุกครั้งที่มีการประชุม 
หลังการประชุม 5 วัน
ทุกครั้งที่มีการประชุม 
3 เดือน/ครั้ง 

96,760 นางเรวดี   
    บุตรเล็ก 
และคณะ 
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 5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       งบประมาณ  96,760  บาท    
ที ่

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 การประชุมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 145 คน (ผู้บริหาร
การศึกษา 4 คน  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 9 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 118 คน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 14 คน) จำนวน  4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

  
 

  

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

 40,600  40,600 

 - ค่าอาหารกลางวัน (145 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  23,200  23,200 
 - ค่าถ่ายเอกสาร  400  400 
2 การประชุมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน  
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จำนวน 74 คน 
(ผู้บริหารการศึกษา 4 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากร 70 คน) จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ  1 วัน  

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(74 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 

 20,720  20,720 

 - ค่าอาหารกลางวัน (74 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  11,840  11,840 
รวม - 96,760 - 96,760 

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถนำนโยบาย สู่การปฏิบัติได้ 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมร่วมวางแผน ระดมความคิด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนา
คุณภาพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา           
ในสังกัด 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการ ติดตามงาน 
และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- สังเกต  
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

 
 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   113 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 รับทราบนโยบาย จุดเน้น  แนวปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทางการบริหาร จัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 7.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 
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โครงการ       ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5      ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
     ตามมาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                                                  
ผู้รับผิดชอบ       นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ  และ นางสาวพนิดา สารภู 
ระยะเวลาดำเนินการ       ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
    การบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3)               

พ.ศ.2553 มาตรา 38 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือ                
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกับหน่วยงาน องค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่              
ในการดำเนินงานตามภารกิจ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน               
ทั้งในระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
เป็นผู้สนับสนุนในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก               
มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งในการบริหารจัดการดังกล่าวมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการประชุมเพ่ือวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทาง และการติดตามผลการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการศึกษา            
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักถึงปัญหาและ                       
เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรับทราบนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ  
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   2.3 เพ่ือรับทราบข้อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ           
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 จัดประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง/เดือน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย 
      1) ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 4 คน 
      2) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 9 คน 
      3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน 
 3.1.2 จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 เล่ม/เดือน รวม 12 เล่ม 
 3.1.3 จัดทำเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 1 เล่ม/เดือน รวม 12 เล่ม 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบ
และนำนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทาง          
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่การปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูป ธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 
มีการวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ     
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบ             
ข้อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    4.1 วางแผนการดำเนินงาน 
    4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
    4.3 จัดประชุมฯ  
    4.4 จัดทำรายงานการประชุม 
    4.5 ประเมิน ติดตามฯ 
    4.6 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ก่อนการประชุม 5 วัน 
ก่อนการประชุม 3 วัน 
ทุกครั้งที่มีการประชุม 
หลังการประชุม 5 วัน
ทุกครั้งที่มีการประชุม 
3 เดือน/ครั้ง 

5,390 นางวัลญา  
    กลิ่นนิรัญ 
และคณะ 
 

5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
          งบประมาณ  5,390 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(14 คน x 35 บาท x 11 มื้อ) 
  5,390  5,390 

      
      

รวม - 5,390 - 5,390 
 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน้นของกระทรวง 

ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทาง 
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมร่วมวางแผน ระดมความคิด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ 
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการ ติดตามงาน และ
รับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- สังเกต  
- ติดตาม 
- สอบถาม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในรับทราบ
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการบริหาร                  
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติงานได้ 
     7.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีการวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับ        
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    7.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจง           
ข้อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
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โครงการ การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน 
 เพ่ือการเรียนรู้ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่  11  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะ 
  อาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
  ในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ 
  พ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม – กันยายน 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย ให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนา ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนา ทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก  ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มี
ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปฏิรูป
ระบบการสอนที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  ในการสร้าง  และจัดการความรู้ 
การเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม  เพื่อการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้                   
โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้นำยุทธศาสตร์ มากำหนดเป็นนโยบาย   
ในการพัฒนา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่
จะพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เปิดโอกาส ในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน 
มีนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีอย่างหลากหลายที่จะให้เลือกใช้ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียน      
การสอนให้ดียิ่งขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียน   
การสอนเพ่ือการเรียนรู้ได้ 
 2.2  เพ่ือคัดเลือกสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน 
 2.3  เพ่ือจัดทำคลังสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) จัดอบรมปฏิบัติการให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 1 รุ่น จำนวน 60 คน 
  2) นิเทศ ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3) ประเมิน คัดเลือกผลงานสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน  
  4) จัดทำคลังสื่อดิจิทัลของครูผู้สอนและผลงานนักเรียน เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจการสร้างและใช้สื่อดิจิทัล นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ครูผู้สอนนำเสนอสื่อดิจิทัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน 
รวบรวมจัดทำเป็นคลังสื่อ เผยแพร่สู่สาธารณชน  
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนจัดทำหลักสูตรอบรม การสร้างและใช้ 
    สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ 
    การเรียนรู้  

กุมภาพันธ์ 2565 – 
มีนาคม 2565 

 

- มิตรสินีย์ สมบูรณ์ 
และคณะ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะวิทยากร 
    คณะทำงาน  

กุมภาพันธ์ 2565 – 
มีนาคม 2565 

- มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

3. ประชุมวางแผน/ประชุมวิทยากรและ 
    คณะทำงานจัดทำหลักสูตร วางแผนการอบรม  

มีนาคม 2565 
 

9,800 
 

มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

4. อบรมปฏิบัติการการพัฒนา การสร้างและใช้ 
    สื่อดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ 
    การเรียนรู้ 

เมษายน - มิถุนายน 
2565 

21,160 
 

มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

5. นิเทศ ติดตามประเมินผล ครูผู้สอนที่เข้ารับ   
    การอบรม 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 2565 

- มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

6. ประเมิน คัดเลือกผลงาน มอบโล่รางวัล และ 
    เกียรติบัตร 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

5,550 
 

มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

7. จัดทำคลังสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน  เผยแพร่  
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สิงหาคม – 
กันยายน 2565 

- มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
และคณะ 

8. สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2565 - มิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ  36,510  บาท    
  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมวางแผน/ประชุมวิทยากรและคณะทำงาน 

จัดทำหลักสูตร วางแผนการอบรม  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
2) คา่อาหารกลางวัน  
    (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
3) ค่าชดเชยน้ำมันวิทยากรพี่เลี้ยง 10 คน 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 

 
 

700 
 

1,600 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,500 

9,800 
 
 
 

2 อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการสร้างและใช้สื่อ
ดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้   
1 วัน  

   21,160 
 

 

(ผู้ เข้ าอบรม 60 คน  คณ ะทำงานและคณ ะ
วิทยากร 20 คน) รวมเป็น 80 คน เวลา 1 วัน  
1) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 1 วัน  
    (ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชม. X 1 วัน) 
2) ค่าท่ีพัก 1 คืน  
3) ค่าพาหนะวิทยากรหลักจาก มรภ.เพชรบุรี  
    (170 กิโลเมตร x 4 บาท x 2 เที่ยว)  
4) ค่าชดเชยน้ำมันวิทยากรพี่เลี้ยง 1 วัน 
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 วัน 
    (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
6) ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 
    (80 คน x 80 บาท x 1 วัน) 

 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,200 
 

1,360 
 

3,000 
5,600 

 
6,400 

  
 
 
 

3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้องค์ความรู้พัฒนา
ผู้เรียน 

- - - - 

4 คัดเลือกผลงาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการ 7 คน 
    (7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการคัดเลือก 
    (7 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
3) ค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล (ระดับ 1-3) 

 
 
 
 

 
490 

 
 

560 
 

 
 
 
 
 

4,500 

5,550 
 
 
 

5 สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - 
รวม 3,600 23,910 9,000 36,510 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ 
    การสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอน  
2) จำนวนสื่อของครูผู้สอนและผลงานนักเรียนที่ได้รับ 
    การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกรับโล่ 
    รางวัล และเกียรติบัตร 

- ทดสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
- ประเมิน  
 
 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบประเมิน 
  เกณฑ์การประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัล สนับสนุนการเรียน       
การสอนเพ่ือการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน 
รวบรวมจัดทำเป็นคลังสื่อ เผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ชื่อโครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 11  การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที ่12  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ 
  มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
......................................................................... .....................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล     
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
นั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปี ดังนั้น เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง นำ
ผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้กำหนดโครงการ   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 2.2 เพ่ือประเมิน ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง    
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 2.3 เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1) อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 118 โรงเรียน จำนวน 2 วัน 
  2) ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ปี พ.ศ.2561 จำนวน 118 โรงเรียน 
  3) ประชุมสังเคราะห์ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 118 แห่ง จำนวน 2 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อน    
การประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) ผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีขึ้นไป              
ร้อยละ 100 
  3) รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
สามารถนำไปใช้พัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

4. ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารสร้าง 
    ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 
4. ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ระบบ 
    ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
    กฎกระทรวง ปี 2561  
5. สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 
    ของสถานศึกษา(SAR) และวิเคราะห์ 
    ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา  
    ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน  
5. รายงานผลการดำเนินงาน  

ตุลาคม 2564 
พฤศจิกายน 2564 

ธันวาคม 2564 
 
 

มิถุนายน 2565 
 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2565 

 
 
 

กันยายน 2565 

 
 

14,700 
 
 

40,200 
 
 

17,000 
 
 
 
 

พัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
และคณะทำงาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   71,900   บาท   
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (15 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน  
    (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร                         
    (1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 

2,100 
 

2,400 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

14,700 
 

2. ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการ 
    (3 คน x 14 ศูนย์ x 120 บาท x 5 วัน)  
2) ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
 

25,200 
 

15,000 

 
 
 
 

 

40,200 

3. การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(SAR)และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)                
2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท 2 มื้อ) 
3) ค่าพาหนะ 
4) ทำรูปเล่มรายงานการสังเคราะห์รายงานผล 
    การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ฯ  

  
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

4,800 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

17,000 

รวม 7,200 58,700 6,000 71,900 
 หมายเหตุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ 
    ในระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
    ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
    พ.ศ. 2561 สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อน 
    การประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้ 
    อย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมิน ติดตามและ 
    ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
3. รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 
    ของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
    และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง  
    สามารถนำไปใช้พัฒนาการศึกษาของสำนักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
    เขต 1 

- นิเทศ ติดตามการ 
  ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- การติดตาม ตรวจสอบ 
 
 
- การตรวจสอบเอกสาร  
  การวิเคราะห์เนื้อหา 

- แบบนิเทศ  
 
 
 
 
 
- แบบติดตาม  
  ตรวจสอบ 
 
- แบบตรวจสอบ 
  เอกสาร 
 - รูปเล่มรายงานการ 
  สังเคราะห์รายงาน 
  ผลการประเมิน 
  ตนเองของ 
  สถานศึกษา (SAR)  
  และวิเคราะห์ 
  ประสิทธิภาพ 
  และโอกาสของ 
  สถานศึกษา ระดับ 
  ปฐมวัยและระดับ 
  การศึกษาขั้น 
  พ้ืนฐาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา     
การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึษา  
 7.2 สถานศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 7.3  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปใช้พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
 7.4  สำนั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์  เขต 1  มีสารสนเทศ               
ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด 
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ชือ่โครงการ  นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 1-12 1 - 12 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย     
ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้ง    
การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มุ่ งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและ               
ทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ
อาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน   โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ            
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยมีหลักการสำคัญอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นประชาธิปไตย    
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษา      
ในปัจจุบัน  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จะนำ
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวางแผนการนิเทศให้ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
 2.3 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในสายงานการนิเทศ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  สามารถนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน   
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สามารถวางแผนการนิเทศให้ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  2) ศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้และความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ    
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม / งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - นางสุประวีณ์  

    เอกมณีโรจน์ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และบุคลากรจัด 
ทำแผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ PLC 

 
 
พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

 
 

7,150 

 
 
นางสุประวีณ์    
    เอกมณีโรจน์ 
   

กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดแบบบูรณาการ 
- งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
พฤศจิกายน 2564  
- กันยายน 2565 

 
37,000 

 
ศึกษานิเทศก์ 
คณะนิเทศ 

กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาศึกษานิเทศก์  
 

 
สิงหาคม – กันยายน 

2565 

 
32,560 

 
นางสุประวีณ์    
    เอกมณีโรจน์ 

3. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2565 - นางสุประวีณ์ 
    เอกมณีโรจน์ 

4. รายงานผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2565 - นางสุประวีณ์    
    เอกมณีโรจน์ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   76,710   บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และบุคลากร จัดทำ
แผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน โดยใช้กระบวนการ PLC 
จำนวน 9 คน  10 ครั้ง (รอง ผอ.สพป.ปข.1 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ) 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
    (9 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) 
2) ค่าถ่ายเอกสาร 
3) ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 

3,150 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

7,150 

2 กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดแบบบูรณาการ 
1) ค่าถ่ายเอกสาร 
2) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
 
 

2,000 
 

 
 
 

 
35,000 

37,000 

3 กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
1) ค่าอาหารเช้า กลางวัน และเย็น 
    (8 คน x 200 บาทx 9 มื้อ) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
    (8 คน x 35 บาทx 2 มื้อ) 
3) ค่าท่ีพัก  

(8 คน x 600 บาท x 2 คืน)        
4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
 
14,400 

 
560 

 
9,600 

 
8,000 

 32,560 

รวม  39,710 37,000 76,710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕555   128 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. แผนการนิเทศครอบคลุมภารกิจ การดำเนินงาน 
    ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 อย่างมีประสิทธิภาพ  

    นำสู่การปฏิบัติได้ 

- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม  
- การสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 

2. ศึกษานิเทศก์มีความรู้และความสามารถด้าน 
    การนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน 
    ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียนในสังกัด ได้รับ 
    การนิเทศตามแผนการนิเทศ ตามนโยบาย 
    กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 

- การนิเทศ - แบบนิเทศ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร ครูทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ 
7.2  ศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนางานนิเทศการศึกษาความต้องการของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
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ชื่อโครงการ  การจัดงานมหกรรมวิชาการ ประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน                 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้าน  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที ่  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้           
   และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ผู้รับผิดชอบ  นางสุประวีณ์  เอกมณีโรจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – มีนาคม 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์    
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       
คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน แห่งองค์พระบรม -       
ชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่ งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) การมีงานทำ    
มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี ซึ่งนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก และสำนึก               
ในความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จะนำ
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการ รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ได้
คุณภาพตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
     2.2 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
     2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 118 โรงเรียน 
  2) โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  2) โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียนในสังกัด 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม / งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้ง มกราคม 2565 - นางสุประวีณ์  

เอกมณีโรจน์ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  
การคัดเลือกโรงเรียนที่มรีูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพ  
- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติ 
  ที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ของนักเรียน จำนวน 1 โรงเรียนต่อ 1 ศูนย์ 
- สรุป/รายงานผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
มกราคม 2565 

 
- 
 

 
นางสุประวีณ์   
เอกมณีโรจน์ 

และคณะกรรมการ
ระดับศูนย์

เครือข่ายคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดงานมหกรรมวิชาการประกวดรูปแบบ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติ 
  ที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
- สรุปผล และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ 
  ได้รับการคัดเลือก 

 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
35,900 

 
นางสุประวีณ์   
เอกมณีโรจน์ 
และคณะ 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565 - นางสุประวีณ์   
เอกมณีโรจน์ 

4. นำข้อเสนอแนะสะท้อนผล และเผยแพร่ 
    สู่โรงเรียน 

มีนาคม 2565 - นางสุประวีณ์   
เอกมณีโรจน์ 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ   35,900   บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  

การคัดเลือกโรงเรียนที่มรีูปแบบการปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพ  

- - 
 

 

- 
 
 

 

- 

3 กิจกรรมที่ 2 
การจัดงานมหกรรมวิชาการประกวดรูปแบบ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (80 คน x 35 บาท x  2 มื้อ)  
2) ค่าอาหารกลางวัน  
    (80 คน x 80 บาท x  1 มื้อ) 
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
    (2 คน x 1,200 บาท x  1 วัน) 
4) ค่าโล่รางวัล จำนวน 3 รางวัล 
5) ค่าวัสดุ 
6) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 

 
 
 

5,600 
 

6,400 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,500 
5,000 

 

35,900 

รวม 2,400 24,000 9,500 35,900 
6. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

2. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนอย่างมีมีประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียนในสังกัด 

- การนิเทศ - แบบนิเทศ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.2 ครูมีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถนำไปบูรณาการในรายวิชา    
ที่สอนได้ 
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โครงการ  อบรมปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ  
                              สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางบุญเรียม  แก้วดี 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน  2564  - กุมภาพันธ์  2565 
............................................................................................................................. ......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมาก 

ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม  โดยการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของบุคลากร สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับ                   
การให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของบุคลากรในสังกัด 
  ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เป็นบุคลากร 

ทางการศึกษาท่ีถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นกลจักรสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน 
จะต้องมีความรู้และเข้าใจ ในภารงานทุก ๆ ด้าน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพลูกจ้าง และสร้าง 
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ลูกจ้างประจำจึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะตามตำแหน่ง  
มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพียงพอ  ในการประกอบวิชาชีพ   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  จึงจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ        
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ลูกจ้างประจำได้เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะและประสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.๒ เพ่ือให้ลูกจ้างประจำได้พัฒนาศักยภาพ ในการทำงานอย่างกว้างขวาง   หลากหลาย  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จำนวน 32 คน           
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     ลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติ  
ไปพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

 
5. งบประมาณและรายและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  จำนวน   260,0๐๐  บาท   

 
                

 
 
 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการอบรมปฏิบัติการ และประสานงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  วิทยากร  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

พฤศจิกายน  ๒๕๖4 - นางบุญเรียม  แก้วดี 

2. จัดการอบรมปฏิบัติการ  และฝึกปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะ โดยดำเนินงานโครงการ  2 กิจกรรม 
    กิจกรรมที ่1  อบรมปฏิบัติการ  จำนวน 2 วัน       
    กิจกรรมที ่2  ฝึกปฏิบัติงานตามสมรรถนะ  
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 วัน 

พฤศจิกายน  ๒๕๖4 260,000 นางบุญเรียม  แก้วดี 

3. นิเทศ ตดิตามผลการฝึกอบรม มกราคม  ๒๕๖5 - นางบุญเรียม  แก้วดี 
๔. สรุปสะท้อนคิด วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม  และ 
สรุปรายงาน 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 - นางบุญเรียม  แก้วดี 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
1 วางแผนการอบรมปฏิบัติการ และประสานงานผู้เข้าร่วม 

โครงการ  วิทยากร  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

  
 

  

2 จัดการอบรมปฏิบัติการ  และฝึกปฏิบัติงานตามสมรรถนะ    
โดยดำเนินงานโครงการ  2 กิจกรรม 
กิจกรรมที ่1  อบรมปฏิบัติการ  จำนวน 2 วัน       
- ค่าอาหารกลางวัน  เจ้าหน้าที่  วิทยากร และผู้เข้าอบรม 
  จำนวน  40 คน ๆ ละ 80 บาท  2 มื้อ  (40 x 80 x 2)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่  วิทยากร และ 
  ผู้เข้าอบรม  จำนวน  40 คน ๆ ละ 35 บาท  4 มื้อ  
 (40 x 35 x 4)  
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม  จำนวน  35 คน  
  อำเภอเมือง 9 คน ๆ ละ 100 บาท 2 วัน 
  อำเภอทับสะแก  6 คน ๆ ละ 200 บาท 2 วัน 
  อำเภอบางสะพาน 7 คนๆ ละ 400 บาท 2 วัน 
  อำเภอบางสะพานน้อย 6 คน ๆ ละ 500 บาท 2 วัน 
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1,800 
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5,6๐๐ 
6,0๐๐ 
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ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที ่2  ฝึกปฏิบัติงานตามสมรรถนะ  จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1  ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  จำนวน 15 คน  5 วนั 
- ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกฯ 
  จำนวน  20 คน ๆ ละ 80 บาท  5 มื้อ  (20 x 80 x5) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่  และ ผู้เข้ารับ 
  การฝึกฯ จำนวน  20 คน ๆ ละ 35 บาท 10 มื้อ  
 (20 x 35 x 10)  
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  จำนวน  15 คน  
  อำเภอเมือง 9 คน ๆ ละ 100 บาท 5 วัน 
  อำเภอทับสะแก  6 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน 
รุ่นที่ 2  ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  จำนวน  คน  17 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน  เจ้าหน้าที่  และผู้เข้ารับการฝึกฯ   
  จำนวน  22 คน ๆ ละ 80 บาท  5 มื้อ  (22 x 80 x5) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่  และผู้เข้ารับ 
  การฝึกฯ จำนวน  22 คน ๆ ละ 35 บาท 10 มื้อ   
  (22 x 35 x 10)  
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  จำนวน  17  คน  
  อำเภอบางสะพาน 7 คนๆ ละ 400 บาท 5 วัน 
  อำเภอบางสะพานน้อย 6 คน ๆ ละ 500 บาท 5 วัน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
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7,70๐ 

 
 

14,00๐ 
 

15,000 
161,200 

3 นิเทศ  ติดตามผลการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงาน     
4 สรุปสะท้อนคิด วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม  และ 

สรุปรายงาน 
    

 รวม  98,80๐ 161,200 260,0๐๐ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ลูกจ้างประจำ ที่เข้าการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมิน    
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน     
ความพึงพอใจ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ๗.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำหลักการ  แนวทาง  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก 
การฝึกอบรมไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบ  ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างยั่งยืน 

    ๗.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6                  
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที ่5  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
 ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกไปแล้ว                
เพราะมนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าในทางวิชาการ 
เศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือ สื่อบันเทิง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 และเป็นวิชา
หลักที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง   
ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรมและมมุมองของสังคมโลก 
 กระทรวงศึกษาศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการเรียนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งนำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ทั้งนี้เมื่อได้วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
พบว่าค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสาระการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ยังไม่ประสบผลสำเร็จ และ
ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ให้ดียิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานชั้นเรียนได ้
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ             
กับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 

ปีที่ 1–6 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามจำนวน ดังนี้ 
  ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  ๒,770  คน  
  2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  2,561  คน 
  3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  2,713  คน 
  4) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2,643  คน 
  5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  2,480  คน 
  6) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   2,503 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทุกคน 
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม / งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงาน มีนาคม 2565 - กรวิกา พงศาปาน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน มีนาคม 2565 - กรวิกา พงศาปาน 
3. ประชุมคณะทำงาน   
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การสร้าง 
  แบบประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 
  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา 
  ปีที่ 1 – 6 (จำนวน 2 ครั้ง) 

เมษายน 2565 19,300 กรวิกา พงศาปาน
และคณะทำงาน 

4. ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การประเมิน 
    ความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   
    ผ่านระบบ ZOOM ให้กับทุกโรงเรียน 
    ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินของเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา 

พฤษภาคม 2565 1,500 กรวิกา พงศาปาน 
และคณะทำงาน 

5. โรงเรียนดำเนินการประเมินฯ ตาม 
    แนวทางฯ ที่กำหนด 

พฤษภาคม - 
กันยายน 2565 

- กรวิกา พงศาปาน 
และคณะ 

6. นิเทศ ติดตามการดำเนินการ  
    (สุ่มการลงพ้ืนที่นิเทศฯ) 

มิถุนายน 2565 5,000 กรวิกา พงศาปาน 
และคณะ 

6. สรุปการดำเนินโครงการ กันยายน 2565 - กรวิกา พงศาปาน 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ          
 งบประมาณ   25,800   บาท 

รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนการดำเนินงาน - - - - 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - 
3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การสร้างแบบ 
    ประเมินความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
    (จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน) 
    คณะทำงาน จำนวน 20 คน 
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 x 35 x 4)  
3.2 ค่าอาหารกลางวัน (20 x 80 x 2) 
3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /ชดเชยน้ำมัน ในการเดินทาง 

      ของคณะทำงาน จำนวน 13 คน จำนวน 2  
      ครั้ง (รวม 2 วัน)  
      อำเภอเมือง 3 คน ๆ ละ  100 บาท 
      เป็นเงิน  003  บาท x 2 ครั้ง = 600 บาท 
      อำเภอทับสะแก 1 คน ๆ ละ  150 บาท 
      เป็นเงิน  150 บาท x 2 ครั้ง = 300 บาท 
      อำเภอบางสะพาน 6 คน ๆ ละ  200 บาท 
      เป็นเงิน 1,200 บาท x 2 ครั้ง =2,400 บาท 
      อำเภอบางสะพานน้อย 3 คน  ละ 250 บาท  
      เป็นเงิน 750 บาท x 2 ครั้ง = 1,500 บาท 
3.4 ค่าวัสด ุ
3.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการประเมินฯ 

  
 
 
 
 

2,800 
3,200 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

19,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การประเมินความรู้ 
    ความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ผ่านระบบ ZOOM  
    ให้กับทุกโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน 
    ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    คณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่ 10 คน  
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 x 35 x 2) 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน (10 x 80 x 1) 

  
 
 
 
 
 

700 
800 

 1,500 
 
 
 
 
 
 

 
5. ครูผู้สอนดำเนินการประเมินฯ นักเรียนใน 
    โรงเรียน ตามแนวทางฯ ที่กำหนด 

- - - - 

6. นิเทศ ติดตามการดำเนินการ   5,000  5,000 
7. สรุปการดำเนินโครงการ - - - - 

รวม - 22,800 3,000 25,800 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทุกคน 

 

ทดสอบ/ประเมินความรู้
ความสามารถทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทุกคน 
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นโยบายที่ 4 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล้ำทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ              ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียน           
                                                    ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี            ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4            ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ            
                                                  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  1                               ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้              
                                                    ในศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ     นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน 2565     
............................................................................................................................. ....................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก    
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่วัยก่อนเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 18 
กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี  กำหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่
สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ      
จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้       
คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และแผนพัฒนา
การศึกษา 2560 - 2579 เน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง       
อันจะส่งเสริมให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และได้กำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบกับ
สภาพปัจจุบัน เด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน และออกกลางคันสูงขึ้น  

ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ
ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2565 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียน     
ที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 ได้กลับเข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 
  2.2 เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
  2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน    
ได้เข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคันทุกคน กลับเข้ามาเรียนต่อ
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
       3.1.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดลดลงร้อยละ 0.10  
 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
       ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ได้เรียนต่อ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ   

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2564 - นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
สำรวจข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออก
กลางคันและเด็กออกกลางคัน 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2564 

- นางบังอร ครุฑไชยันต์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน / 
ประชุมคณะกรรมการ 

ธันวาคม 2564 350 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 

สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือจำแนกปัญหา 
และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

มกราคม 2565  นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
และคณะ 

ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้ม   
จะออกกลางคัน และออกกลางคัน 

มกราคม – มิถุนายน 
2565 

4,000 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
และคณะ 

สรุปผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2565  นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  4,350  บาท 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ

ชุดติดตามนักเรียน  
จำนวน 2 ครั้ง  (5 คน * 35 * 2) 

 350  350 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตามนักเรียนที่มี 
แนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และออกกลางคัน       
ของโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอเมืองฯ / ทับสะแก/ 
บางสะพาน/ และบางสะพานน้อย 
(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 

- 4,000  4,000 

 รวม  4,350  4,350 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

- เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
ได้กลับเข้ามาเรียนต่อในปีการศึกษา 
2565 ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

- การรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

- แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 เด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
  7.2 เด็กท่ีมีแนวโน้มจะออกกกลางคันและเด็กออกกลางคันทุกคนกลับมาเข้าเรียนทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน 
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โครงการ     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1      ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ 
      ในศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ      นางณชสร  นิลทวี 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์   
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถที่จะเลือกรับการศึกษาได้ในหลายรูปแบบ และปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
กำลังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เล็งเห็นศักยภาพของบุตรหลานและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีผู้สนใจใน
การเรียนแบบนี้มากยิ่งข้ึน 
  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้ ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  2. เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู ้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องทราบและเข้าใจ 
ขั้นตอน วิธีการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว รายใหม่ จำนวน 20  ครอบครัว 
                          ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว รายเก่า จำนวน 18  ครอบครัว 
    รวม  38  ครอบครัว 
         2) จัดทำคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 
      2.1) คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
      2.2) คู่มือการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
      2.3) คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
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      2.4) คู่มือการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
      2.5) คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
         3) วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง             
จำนวน  38 ครอบครัว 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวทุกครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
        2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว           
ปีการศึกษา 2564 และผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลทุกราย 

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม / งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน เตรียมการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564  นางณชสร นิลทวี 
2. กิจกรรม 
    2.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

 
ตุลาคม 2564-กันยายน 

2565 

 
6,625 

 

    2.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ร่วมกับครอบครัวผู้ขออนุญาตจัดทำแผนฯ 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

2,800  

    2.3 จัดทำเอกสารการประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขอ
อนุญาตจัดและเลิกจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยครอบครัว 

 
ตุลาคม 2564-กันยายน 

2565 
 

 
6,000 

 

    2.4 วิพากษ์ร่างคู่มือการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

3,450  

    2.5 จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

2,800  

    2.6 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

5,200  

    2.7 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

1,800  

3. สรุป รายงานผล ประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2565   
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
     งบประมาณ   28,675   บาท 
 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ร่วมกับผู้ขออนุญาตจัดทำแผนฯ 
จำนวน 5 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 5 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 5 มื้อ)  
 

  
 
 

2,625 
4,000 

 

  
 
 

2,625 
4,000 

 
2 ค่าถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขอ
อนุญาตจัดและเลิกจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
จำนวน 10 ครั้ง  

 6,000 
 
 
 
 
 

 6,000 
 
 
 
 

 
3 วิพากย์ร่างคู่มือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

จำนวน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
 

  
 

1,050 
2,400 

  
 

1,050 
2,400 

4 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
จำนวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 

 
 

 

 
 
 

2,800 

  
 
 

2,800 
6 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

  
 

2,800 
3,200 

 

 
 
 
 

2,000 

 
 

2,800 
3,200 
2,000 

7 นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
จำนวน 3 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (5 คน x 120 บาท x 3 ครั้ง) 

 
 

1,800 

  1,800 

 รวม 1,800 24,875 2,000 28,675 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ  
1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ทุกครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว        
ปีการศึกษา 2564 และผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
การวัดและประเมินผลทุกราย 
 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- รายงาน 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ  
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวทราบและสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน วิธีการจัดการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวได้อย่างถูกต้อง  
     2) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและส่วนราชการ 
 
. 
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นโยบายที่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ                                        ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ     
                                                   สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
สนองคลองกับนโยบาย 5 สพฐ.           การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่             ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ         
                                                   ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับผิดชอบ                               นางรัชนก อยู่หนุน  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ                        มกราคม  –  กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนเพ่ิมขึ้น สถานประกอบการ 
ต่างๆ มากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย การจัดการขยะไม่สมดุล
กับการเพ่ิมขึ้นของจำนวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถจัดการขยะได้
เพียงวันละไม่กี่สิบตันเท่านั้น (กรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ทำให้มีขยะ     
ที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ไม่เพียงพอกับปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านทัศนะวิสัย กลิ่น ความสะอาด ซึ่งเกิดจากปัญหา
ขยะล้นเมือง นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหา
จากการเผาป่า ปัญหาจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกทาง เป็นต้น ประกอบกับมีคนขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ผลที่
ตามมาคือก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน บ้านเมือง และ
ประเทศชาติ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติ  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ  ตามนโยบายที่ 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดต้องดำเนินการบริหารจัดการ
ขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ 
ด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะให้กับเด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ    
โดยอาจเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งให้เป็นที่เป็นที่ทางแล้วจะทำให้โรงเรียนดู
สะอาดมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้  และเมื่อเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วจะสามารถขยายผลไปยัง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไปได้   
  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดจากสถานศึกษาปลอดขยะเป็นสถานศึกษาไร้ถังขยะ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก  ความรู้  ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ  การคัดแยก 

ขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือนำไปบริหารจัดการอย่างถูกวิธีให้กับเครือข่าย
สถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  เป็นขวัญ และกำลังใจ ให้สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา      
การเรียนการสอน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง   
การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับครู ผู้เรียน และชุมชน 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดี
ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนและรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  สามารถเป็นแกนนำด้านการบริหาร
จัดการขยะภายในสถานศึกษา และชุมชนได้     
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ทุกแห่ง ดำเนินงานบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        2) ประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานสถานศึกษาไร้ถังขยะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
             2.1) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 35 โรงเรยีน 
    2.2) กลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 83 โรงเรียน 
        โดยให้สถานศึกษาส่งผลงาน พร้อมภาพถ่าย  และนายกสมาคมทุกอำเภอเป็นผู้พิจารณา
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินลำดับที่ 1, 2, 3 และชมเชย  เพื่อเข้าคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะ
พิจารณาคัดเลือกผลงาน และลงพื้นที่เพ่ือดูผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท   
        1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
        2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
         สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว จะได้ใบประกาศ
เกียรติบัตร เพ่ือเป็นกำลังใจให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีสถานศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาไร้ถังขยะ สามารถเป็นแบบอย่างได้          

      2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ดำเนินโครงการโรงเรียนไร้ถังขยะให้ได้ผลเป็นรูปธรรม และขยายผลจากโรงเรียน 
สู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป 
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4. ขั้นตอนดำเนินงาน/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินงาน / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ กำหนดมาตรการการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
3. อบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน จำนวน 2 รุ่น 
4. นิเทศ ติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษาการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัด 
5. คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับดีเด่น 
6. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 
7. สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

มกราคม  2565 
 
 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
กุมภาพันธ์ –  
มิถุนายน 2565 
 

  นางรัชนก      
อยู่หนุน 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  30,000 บาท 
 ที่ กิจกรรม/รายการ จำนวนงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าประชุม 118 คน/
คณะกรรมการฯ 21 คน จำนวน 139 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ) 

 9,730  9,730 
  

2 
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าประชุม 118 คน/คณะ
กรรมการฯ 21 คน จำนวน 139 คน x 80 บาท x 1 
มื้อ) 

 
  

11,120  11,120. 

3 ค่าวิทยากร (ภายนอก 3 ชม.ๆ ละ 600 x 2 คน)    3,600  3,600 

4 
ค่าพาหนะกรรมการประเมินฯ (อ.เมืองฯ 100 บาท/ 
อ.ทับสะแก 200 บาท) 

 300  300 

5 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ (6 คน x 120 
บาท) 

 720  720 

6 โล่รางวัลระดับดีเด่น 2 โล่ (1,000 x 2 โล่)  2,000  2,000 

7 

ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนด
มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขต/สถานศึกษา (4 
อำเภอ/ผอ.เขต/ 
รองผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม 13 คน/เลขาฯ,ผู้ช่วยเลขา 3 
คน รวม 20 คน (20 คน x 35 บาท) 

 700  700 

8 ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร (150 บาท x 4 อัน)   600  600 
9 ค่าถ่ายเอกสาร   1,230 1,230 

         รวม  2,8770 1,230 30,000 
        
6. การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
2. การประเมินเชิงประจักษ์ 

1. เอกสารผลงาน ภาพถ่าย DVD 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินเชิงประจักษ์ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีต้นแบบสถานศึกษา 
ที่ดำเนินการโครงการโรงเรียนไร้ถังขยะ  สามารถเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 7.2 ครู และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะแบบไร้ถังขยะ  ทำให้ลด           
การใช้พลังงานในสถานศึกษา อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 6 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที ่20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่ ๒       โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 
ผู้รับผิดชอบ        นางหริณญา  รุ่งแจ้ง และ นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 25๖5   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค  4  
กำหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับ
การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ทำงาน
ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องมีการประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 ดั งนั้ น  การดำเนิ นการขับเคลื่ อนสู่ จุ ดมุ่ งหมายที่ ต้ องการพัฒนาคุณภาพตามเจตนารมณ์                       
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา       
(ก.ต.ป.น.) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา       
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอกและให้สอดคล้องกับ แนวทางการบริหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารของสถานศึกษาในสังกัด  
 2.2 เพ่ือรายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา             
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุม ก.ต.ป.น. จำนวน ๓ ครั้งต่อปี  
  2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 118 โรง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการบริหารโดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
  3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด     
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
  ๒) โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
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4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม 2564  -นางหริณญา  รุ่งแจ้ง  
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
   - รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ  
   - วิเคราะห์ข้อมูล  
   - จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ  

ตุลาคม – 
ธันวาคม 25๖4 

 

-นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก   
 

3. ประชุม ก.ต.ป.น. ๓ ครั้ง  มกราคม - 
สิงหาคม 25๖5 

10,150  

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
    การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    - จัดทำเครื่องมือติดตามฯ 
    - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
      นิเทศการดำเนินการจัดการศึกษาของ 
      โรงเรียน 

เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖5 

51,100  

5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
    ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

กันยายน  ๒๕๖5 1,000  

๕. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     งบประมาณ   62,250   บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (10คน x 120บาท x 3มื้อ) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (10 คน x 35 บาท x 3 มื้อ) 
1.3 ค่าพาหนะ 
1.4 ค่าเอกสารสำหรับการประชุม 

 
 

 
3,600 
1,050 

 
3,000 

 

 
 
 
 
 

2,500 

10,150 
 

2. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 
    การบริหารงานทั้ง ๔ งานของโรงเรียน 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
      (4 คน x 120 บาท x 5 วัน x 14 ศูนย์)  
2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ชดเชยน้ำมันในการเดินทาง 

      คณะกรรมการ 

2.3 จัดทำเครื่องมือติดตามฯ 

 
 
 
 
 

 

 
 

33,600 
 

15,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,500 

51,100 
 
 

3. สรุปผล และจัดทำเอกสารรายงาน 
    ต่อ สพป.ปข.๑ และ ก.ต.ป.น. 

  1,000 1,000 

รวม - 56,250 6,000 62,250 
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หมายเหตุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    มีผลการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ 
    มาตรฐานของมาตรฐานสำนักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับ 
    คุณภาพดีขึ้นไป  
๒. โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลการบริหาร 
    ทั้ง ๔ งานและงานตามนโยบายอยู่ใน 
    ระดับคุณภาพดี 

๑. นิเทศ ติดตาม 
๒. สรุปและรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

1. การดำเนินการตามนโยบาย 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
    เขต ๑ 
2. แบบติดตาม ตรวจสอบ  
    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    ของสถานศึกษางานทั้ง ๔ และ 
    แบบสรุป 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
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โครงการ   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึก 
 ผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS   
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้                                                                                                                
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ 
 พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ       นายจุมพลภัทร์    ไชยสัตย์   
ระยะเวลาดำเนินการ      มกราคม – มีนาคม 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ          
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบ
ดังกล่าวกำหนดพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน      
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษา
กำหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ     
ในกระบวนการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือสนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ  ตามแนวทางการวัดผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน           
อย่างเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา อันเป็นหนทางที่จะพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กำหนดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนในระดับห้องเรียนและโรงเรียน           
โดยกำหนดเกณฑ์ในการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทำเอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และที่สถานศึกษากำหนดขึ้นใช้เอง ซึ่งต้องจัดทำให้ถูกต้อง 
เที่ยงตรง เป็นระบบ เพ่ือให้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ   
 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับนายทะเบียน/
วัดผลและครูวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
การจัดระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ การออกเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ถูกต้อง  และการปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
 2.2  เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สามารถบันทึกผลทางการศึกษาในโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้อง 
3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวน 118 คน   
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  1) ครผูู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดำเนินงาน               
ในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง 
  2) ครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลา           
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 

กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. สำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 
    1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

มกราคม 2565 
 

22,200 นายจุมพลภัทร์   
         ไชยสัตย ์
        และคณะ 

2. ดำเนินการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผล 
การเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS 

19 มีนาคม 
2565 

  

3. นิเทศติดตามการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผล      
การเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS 

มีนาคม 2565   

4. สรุปและประเมินผล มีนาคม 2565   
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
      งบประมาณ จำนวน  22,200   บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
4 

ค่าอาหารกลางวัน  
(คณะทำงาน 10 คน ผู้เข้าอบรม 118 คน 
รวม 128 คน) 
(128 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(คณะทำงาน 10 คน ผู้เข้าอบรม 118 คน 
รวม 128 คน) 
(128 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
ค่าพาหนะคณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 

10,240 
 
 
 

8,960 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

10,240 
 
 
 

8,960 
 
 
 

2,000 

รวม  - 20,200 2,000 22,200 

**ถัวจ่ายทุกรายการ** 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของครผูู้รับผิดชอบด้านงานวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา สามารถดำเนินงานด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง 

- สำรวจรายการ - แบบสำรวจรายการ 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

- สำรวจรายการ - แบบสำรวจรายการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดำเนินงานในด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง 
            7.๒ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียน ตามระยะเวลา         
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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ชื่อโครงการ     การบริหารอัตรากำลัง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่  9      ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน       

    และมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวชนานันท์  จิตรโสภา 
ระยะเวลาดำเนินการ        1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันการศึกษาของไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในสภาพแวดล้อม            
ที่ประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการ      
ของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และสอดคล้อง                   
กับสังคมในอนาคต ซึ่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว นับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ                  
ของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นขุมกำลังทางปัญญาในการพัฒนาประเทศชาติ  ทั้งเรื่องหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จึง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น                    
เพ่ือวางแผนการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว มีการจัดสรร/เกลี่ยอัตรากำลัง และดำเนิน         
การสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางกำหนด 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถ เป็นปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมให้การบริหารจัดการเกิดศักยภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด   

2. วัตถุประสงค์ 
     2 .1 เพ่ือบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่ วคราว ให้ เหมาะสม และสอดคล้อง                      
กับกรอบอัตรากำลังของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
     2.2 เพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ    
            1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และสถานศึกษา               
จำนวน 118 แห่ง มีแผนอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบท่ีกำหนด 
            2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการสรรหา                
และเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรทุกตำแหน่ง 
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    3.2 เชิงคุณภาพ   
            1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ถูกต้อง โปร่งใส               
ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ  
            2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และสถานศึกษา                 
มีพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ 
กิจกรรม/งานสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 
 
2. แจ้งจัดสรรและสำรวจความต้องการพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบอัตรากำลัง 
3. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว ตามความต้องการ/ขาดแคลน                   
และดำเนินการจัดจ้างเพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติงาน 
4. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
5. สรุปรายงานผล 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2564 

มกราคม 2565 
 

มกราคม  – 
กรกฎาคม 2565 

 
สิงหาคม 2565 
กันยายน 2565 

38,050     นางสาวชนานันท์    
             จิตรโสภา 
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5. งบประมาณและรายและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  จำนวน  38,050  บาท   

หมายเหตุ        ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด   
มีแผนอัตรากำลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด ได้รับจัดสรร  
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรงตาม 
ความต้องการ/ขาดแคลน 

- ตรวจสอบ 
 

- สอบถาม 

- แบบตรวจสอบ 
แผนอัตรากำลัง 
- แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๗.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา มีข้อมูล
อัตรากำลังในการวางแผนบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ถูกต้องและเหมาะสม 
       ๗.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาได้รับจัดสรร
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 
 
 

ที ่ รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าพาหนะกรรมการ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
ลูกจ้างชั่วคราว ตามความต้องการ/ขาดแคลน     
และดำเนินการจัดจ้างเพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการรับสมัครสอบ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินการสอบ 
 
- ค่าสถานที่สอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25,000 
 
 

4,000 

 
1,050 

 
2,400 

 
 
 
 

3,600 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,000 

 

 
1,050 

 
2,400 

 
 
 
 

3,600 
 
 

25,000 
2,000 

 
4,000 

 รวม 29,000 7,050 2,000 38,050 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ที่ 265/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                      ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

...................................................... 
 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีภารกิจในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
 ดังนี้ เพ่ือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งเพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในระดับโรงเรียน  ตลอดจนการมี
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ก. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวก    
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วย 

     1. นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 
3. นายภิญโญ  พูลสวสัดิ์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                         4. นายประจบ  ดีพรม           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                         5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
                              6. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ  
                          ข.  คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        
ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วย 

     1. นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธานกรรมการ 
 

/2. นางสาววรลักษณ…์ 
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2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 
3. นายภิญโญ  พูลสวสัดิ์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                         4. นายประจบ  ดีพรม            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

     5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
     6. นางหริณญา  รุ่งแจ้ง             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
     7. นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ           กรรมการ 
                        8. นางสาวกรวิกา พงศาปาน       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ           กรรมการ 
                        9. นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                            กรรมการ 
                      10. นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                            กรรมการ 
                      11. นายจมุพลภัทร์  ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
                      12. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  
   13. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                               และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ค. คณะกรรมการวิพากษ ์ มีหน้าที่วิพากษ์ ให้ความเห็น และคำแนะนำ เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีความถูกต้อง 
ประกอบด้วย 

    1. นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธานกรรมการ 

                           2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        รองประธานกรรมการ 

                         3. นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                         4. นายประจบ  ดีพรม           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                               5. ประธานชมรม/นายกสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 อำเภอ   กรรมการ 
                         6. ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 ศูนย์       กรรมการ 
   7. นายขจรเกียรติ  เครือประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
                8. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                 
     9. นางเกตุแก้ว  อัตตะ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ                                                                                

                                                                                  และผู้ชว่ยเลขานุการ      
 
 

/ง. คณะกรรมการ... 
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ง. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล  มีหน้าที่จัดทำข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณย้อนหลัง        
3 ปี ประกอบด้วย 
                              1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ          กรรมการ                   
                       3. นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                           กรรมการ 
   4. นายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ                      
                      5. นางพันธนันท์  เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ          กรรมการ  
                      6. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         กรรมการ
  7. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการ  
 จ. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที่ในการประสานงาน จัดทำเอกสาร รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี  อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
3. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการ 
4. นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการ 
5. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          กรรมการ 

                         7. นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          กรรมการ 
                        8. นางดารณี  ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          กรรมการ 
                        9. นายสุภานุมาศ  ประชาชัย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์           กรรมการ   
                       10. นายพัชรภูมิ อนรรฆเมธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์          กรรมการ 
                       11. นางเกตุแก้ว   อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       เลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
            สั่ง ณ วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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