
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
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ค าน า 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมี
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต  1  โดยยึดหลักการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
ทุกท่านท่ีท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบทิศทางเปูาหมายในการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.  สภาพท่ัวไป 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

  1.1.1 ที่ต้ังส านักงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  ต้ังอยู่เลขท่ี  239/1  
หมู่ท่ี  2  ต าบลคลองวาฬ  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสภาพพื้นท่ีเป็นไหล่ทวีป      
ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ลาดเอียงสู่ชายฝ่ังทะเล  และบริเวณส่วนกลางของพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกมีภูเขากระจัดกระจายท่ัวไป  บริเวณชายฝ่ัง
ทะเล  ได้แก่  เขาช่องกระจก  เขาล้อมหมวก  เขาตาม่องล่าย  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีชายหาดท่ีสวยงามเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  ได้แก่  ชายหาดอ่าวมะนาว  อ่าวประจวบคีรีขันธ์  อ่าวน้อย  หาดแม่ร าพึง  ฯลฯ       
มีคลองส าคัญ  ได้แก่  คลองบางสะพาน  คลองบางนางรม  และคลองบ้านกรูด  สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปน
ทราย มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มช้ืนสูง  โดยเฉพาะอ าเภอบางสะพาน  และอ าเภอบางสะพานน้อย  
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 1.1.2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  รับผิดชอบการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  120  โรง  4  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  อ าเภอ    
ทับสะแก  อ าเภอบางสะพาน  และอ าเภอบางสะพานน้อย  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอกุยบุรี 
   ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอท่าแซะ  และอ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
 

ตารางที่  1 เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

อ าเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จากอ าเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เขตปกครอง 

ต าบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. 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 

ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย  
  1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   อยู่ในเขตมรสุม  ร้อนช้ืน  ความช้ืนเฉล่ียค่อนข้างสูง  อุณหภูมิเฉล่ีย  27  องศาเซลเซียส  
ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

  1.1.4 ศาสนา/อาชีพ 
   - ศาสนา  ประชากรใน  4  อ าเภอ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนา
อิสลามและคริสต์  ตามล าดับ 
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   - อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  อุตสาหกรรม  การค้า 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  มะพร้าว  สับปะรด  ปาล์ม  ยางพารา  ขนุน  มะม่วง  ว่านหางจระเข้ ฯลฯ 
 

  1.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
   สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  การประมง  รับจ้าง  ส่งผล
ให้ผลของการค านวณรายได้ต่อปีของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียระดับประเทศ  ขณะเดียวกันในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ถึงอ าเภอบางสะพานน้อย  ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  เช่น  โรงงาน
สับปะรด  โรงงานปลาปุน  โรงงานผลิตน้ ามันมะพร้าว  น้ ามันปาล์ม  และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น  สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจ านวนมาก  และการเติบโต
ทางการค้าชายแดนส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพของคนในพื้นท่ี 

  1.1.6 สภาพสังคม 
   โครงสร้างของประชาชนส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน  คิดเป็นร้อยละ  62.01  ของประชากร
ท้ังหมด  แต่แรงงานยังประสบปัญหาว่างงาน  ด้านสาธารณสุขพบว่า  มีโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและโรงพยาบาล
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมทุกต าบล  รับผิดชอบด้านการให้ค าแนะน า  
รักษาพยาบาล  ปูองกัน  ส่งเสริมสุขภาพ  และฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประชาชนปุวยเป็นโรคความดันโลหิตจ านวนมาก
ท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  โรคเบาหวานและโรคหัวใจ  ตามล าดับ 

  1.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ  
   มีทรัพยากรอยู่หลายประเภท  ท้ังทรัพยากรบนบกและทรัพยากรในน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคัญของจังหวัด  เช่น  ปุาไม้  สัตว์น้ า  แร่ธาตุ  ส่วนพื้นท่ีปุาส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด  ชนิดของปุา
ประกอบด้วย  ปุาดิบช้ืน  ปุาดิบแล้ง  และปุาเบญจพรรณ  เป็นปุาผืนใหญ่ติดต่อกันต้ังแต่อ าเภอหัวหินถึงอ าเภอ
บางสะพานน้อย  พรรณไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจมีหลายชนิด  ได้แก่  มะค่าโมง  ตะเคียนทอง  ชิงชัน  แดง  ยาง   
ไม้จันทน์  และไม้เกด  ซึ่งเป็นไม้ประจ าจังหวัด 
 1.2 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ.
2546  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
  1.2.1 จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น      
  1.2.2 วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รวมท้ังก ากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  1.2.3 ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.4 ก ากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.5  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.6  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน
การจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  1.2.8 ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมท้ังบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบ      
ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.9 ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  1.2.10 ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  1.2.11 ประสานการปฏิบัติงานท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2.12 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิ ได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.3 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

  1.3.1 ด้านปริมาณ 

ตารางที่  2 ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

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

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ชาย 758 2,169 255 - 3,182 
หญิง 695 2,089 217 - 3,001 
รวม 1,,453 4,258 472 - 6,183 
ห้อง 96 249 22 - 366 

ทับสะแก 

ชาย 488 1,333 241  - 2,062 
หญิง 430 1,197 185 - 1,812 
รวม 918 2,530 426 - 3,874 
ห้อง 65 158 18 - 241 

บางสะพาน 

ชาย 1,110 2,975 633 40 4,758 
หญิง 1,018 2,813 572 102 4,505 
รวม 2,128 5,788 1,205 142 9,263 
ห้อง 111 269 46 4 430 

บางสะพานนอ้ย 

ชาย 575 1,609 426  - 2,610 
หญิง 491 1,488 310  - 2,289 
รวม 1,066 3,097 736  - 4,899 
ห้อง 65 154 35  - 254 

รวม 

ชาย 2,931 8,086 1,555 40 12,612 
หญิง 2,634 7,587 1,284 102 11,607 
รวม 5,565 15,673 2,839 142 24,219 
ห้อง 337 830 120 4 1,291 

ร้อยละ 22.98 64.71 11.72 0.59 100 
ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2562  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 
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 จากตาราง  ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  จ านวน  24,219  คน  จ าแนกตามระดับช้ัน  
พบว่า  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   (อนุบาล 1 – อนุบาล 3)  จ านวน  5,565  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.98  
นักเรียนระดับประถมศึกษา  (ป.1–ป.6)  จ านวน  15,673  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.71  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1–3)  จ านวน  2,839  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.72  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  (ม.4-ม.6) จ านวน  142  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.59 

   ขนาดโรงเรียนในสังกัด 

                                            จ านวนนักเรียน     จ านวนโรงเรียน       เปอร์เซ็นต์ 

                                                                                
 
                  
                    
                 
                   
                    
                  
                   
                
                 
               
            
            
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  ขนาดโรงเรียนในสังกัด  ปีการศึกษา  2562  พบว่า  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากกระจายอยู่ทุกอ าเภอ  ซึ่งขนาด
โรงเรียนจ าแนกออกเป็น  7  ขนาด  โดยใช้เกณฑ์จ านวนโรงเรียนก าหนดขนาดโรงเรียน  ดังนี้ 
 1) ขนาดท่ี 1 มีนักเรียน 1–120  คน มีท้ังหมด  61  โรง คิดเป็นร้อยละ  50.83  
 2) ขนาดท่ี 2  มีนักเรียน 121–200  คน มีท้ังหมด  28  โรง คิดเป็นร้อยละ  20.83 
 3) ขนาดท่ี 3  มีนักเรียน 201–300  คน  มีท้ังหมด  11  โรง  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
 4)  ขนาดท่ี 4  มีนักเรียน  301–499  คน  มีท้ังหมด  12  โรง  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2sbP64TdAhUTfisKHYEhB94QjRx6BAgBEAU&url=https://th.pngtree.com/freepng/percentage-icon_1294449.html&psig=AOvVaw1uyl7ifrNlmRHYvzboRcz8&ust=1535170953346015
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 5)  ขนาดท่ี 5  มีนักเรียน  500–1,499 คน  มีท้ังหมด  10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  7.51 
 6)  ขนาดท่ี 6 มีนักเรียน 1,500–2,499 คน มีท้ังหมด   1   โรง คิดเป็นร้อยละ  0.83 
 7) ขนาดท่ี 7 มีนักเรียน  2,500  คนขึ้นไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ไม่มี 

ตารางที ่ 3 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

อ าเภอ ขนาด 1 ขนาด 2 ขนาด 3 ขนาด 4 ขนาด 5 ขนาด 6 ขนาด 7 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 5 3 3 1 1 - 35 
ทับสะแก 14 6 1 3 1 - - 25 
บางสะพาน 15 11 5 2 5 - - 38 

บางสะพานนอ้ย 10 3 3 4 2 - - 22 

รวม 61 25 12 12 9 1 - 120 
ร้อยละ 50.83 20.83 10.00 10.00 7.51 0.83 - 100 

 

ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  
ปีการศึกษา  2562  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 

 จากตารางท่ี  3  พบว่า  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ  ในอ าเภอบางสะพาน  มีจ านวนโรงเรียน
มากท่ีสุด  คือ  38  โรงเรียน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  และอ าเภอทับสะแก  มีจ านวน  35  
โรงเรียน  และ  25  โรงเรียน  ตามล าดับ  ส่วนอ าเภอบางสะพานน้อย  มีจ านวนโรงเรียนน้อยท่ีสุด  คือ  22  
โรงเรียน 
 ข้อมูลโรงเรียนรายอ าเภอ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  ทุกอ าเภอมีจ านวนโรงเรียนขนาดท่ี  1  
(นักเรียนจ านวน 1–120 คน)  มากท่ีสุด  โดยอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  มีจ านวนโรงเรียนขนาดท่ี 1  มากท่ีสุด  
จ านวน  22  โรงเรียน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอบางสะพาน  และอ าเภอทับสะแก  จ านวน  15  โรงเรียน  และ  
14  โรงเรียน  ตามล าดับ  ส่วนอ าเภอบางสะพานน้อย  น้อยท่ีสุด  จ านวน  10  โรงเรียน 
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ตารางที ่ 4 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 ประจ าปีการศึกษา  2562  จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 36.06 7 20.00 28 7 - 35 
ทับสะแก 14 22.95 6 17.14 19 6 - 25 
บางสะพาน 15 24.60 12 34.29 26 11 1 38 

บางสะพานน้อย 10 16.39 10 28.57 12 10 - 22 

รวม 61 100 35 100 85 34 1 120 
ร้อยละ 50.83 29.16 70.83 28.34 0.83 100 

  
 จากตารางท่ี  4  พบว่า  โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีท้ังหมด  61  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.83  ของโรงเรียนท้ังหมด  มีมากท่ีสุด       
ท่ีอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จ านวน  22  โรง  คิดเป็นร้อยละ  36.06  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  รองลงมาอยู่ท่ี
อ าเภอบางสะพาน  จ านวน  15  โรง  คิดเป็นร้อยละ  24.60  และอ าเภอทับสะแก  จ านวน  14  โรง  คิดเป็น
ร้อยละ 22.95  และน้อยท่ีสุดท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย  จ านวน  10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  16.39  ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 โรงเรียนขยายโอกาสมีท้ังหมด  35  โรง  คิดเป็นร้อยละ  29.16  ของโรงเรียนท้ังหมด  มีมากท่ีสุด   
ท่ีอ าเภอบางสะพาน  จ านวน  12  โรง  คิดเป็นร้อยละ  34.29  ของโรงเรียนขยายโอกาส  รองลงมาอยู่ท่ีอ าเภอ
บางสะพานน้อย  จ านวน  10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  28.57  ของโรงเรียนขยายโอกาส  และท่ีใกล้เคียงกัน  คือ 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  และอ าเภอทับสะแก  จ านวน  7  โรง  และ  6  โรง  คิดเป็นร้อยละ  20.00  และ 
17.14  ของโรงเรียนขยายโอกาส  ตามล าดับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต  1  เปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1 – ประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวนมากท่ีสุด  จ านวน  85  โรง  คิดเป็นร้อยละ  70.83  ของ
โรงเรียนท้ังหมด  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1 – มัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  34  โรง  คิดเป็นร้อยละ  28.34  
ของโรงเรียนท้ังหมด  มีเพียง  1  โรงเท่านั้น  ท่ีเปิดสอนอนุบาลปีท่ี  1 – มัธยมศึกษาปีท่ี  6  คิดเป็นร้อยละ  0.83  
ของโรงเรียนท้ังหมด 
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  จ านวนโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต  1 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 
จ านวน 120 โรง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

บ้านหนองกก  บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร   อุดมราชภักดี 
บ้านทางหวาย  บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ  บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ่  เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห์  บ้านห้วยน้ าพุ 
ประชารังสรรค ์  วัดปากคลองเกลียว 
บ้านท่าฝาง   วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง  บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพริก   บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบครีีขันธ์อนุสรณ์   บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ์  หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  บ้านอ่าวน้อย 
บ้านหนองเสือ  เนินแก้ววิทยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ   สามัคคีร่วมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) วังมะเดื่อ 
ประชาบรูณะวิทยา   

อ าเภอทับสะแก 
 

บ้านพุตะแบก       วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจดี       บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง        วัดนาล้อม  
อนุบาลทับสะแก        บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บ ารุง       สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ้านเหมืองแร่       บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา       บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน        บ้านเนินดินแดง 
ประชาพทิักษ์       บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35   บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม        บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย       บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่
 

อ าเภอบางสะพาน 
 

บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ าเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร์ 
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค์  บ้านธรรมรัตน์ 
บ้านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านดอนสูง  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ าคีรีวงศ ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนส าราญ 
บ้านอ่าวยาง  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ าเขียว  ธนาคารออมสิน 
บ้านทุ่งเชือก  บ้านดอนส านัก 
 

อ าเภอบางสะพานน้อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคค ี
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร์ 
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดก ามะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) บ้านหนองห้วยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บ ารุง  บ้านปากแพรก 
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ตารางที่  5 ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 

ท่ี ประเภท / ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

2. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามมาตรา 38 ค.(1)  
3 ศึกษานิเทศก์ 7 

3. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
4 นักจัดการงานทั่วไป 5 
5 นักวิชาการศึกษา 6 
6 นักประชาสัมพันธ์ 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 
10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 4 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ - 

รวม 38 
16 ลูกจ้างประจ า 5 
17 พนักงานราชการ 1 
18 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 15 

รวม 21 
รวมข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาท้ังสิ้น 59 

ท่ี ประเภท / ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 116 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
3 ครู 1,243 

รวม 1,360 
4 ลูกจ้างประจ า 33 
5 พนักงานราชการ 51 
6 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 276 

รวม 360 
รวมข้าราชการครแูละบุคลากรในสถานศึกษาท้ังสิ้น 1,779 

 

ที่มา  : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ปีการศึกษา  2562  ณ  วันท่ี  20  สิงหาคม  2562 
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  จากตารางท่ี  5  พบว่า  บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต  1  ท้ังหมด  69  คน  จ าแนกเป็น  บุคลากร 38 ค.(2)  จ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.30  ข้าราชการ
ครู  (บนส านักงาน)  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.71  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  
7.14  พนักงานราชการ  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.42  และลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  15  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  21.43 
 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จ านวน  1,360  คน  จ าแนกเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.52  รองผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.08  
ข้าราชการครู  จ านวน  1,243  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.40 

 1.3.2 ด้านคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ร่วมกับสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  :  สทศ.  ได้ด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โดยใช้งบประมาณของ  สทศ.  ซึ่งได้ด าเนินการจัดสอบ  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  เป็นศูนย์สอบ  ได้จัดสนามสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  
21  สนามสอบ  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  8  สนามสอบ      
  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ศูนย์สอบ  O–NET  เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
19  แห่ง  โรงเรียนมีหน้าท่ีส่งรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6  เข้าสอบ  และโรงเรียนในสังกัดส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีจ านวน  1  โรง  
ได้แก่  โรงเรียนธนาคารออมสิน  ปรากฏผลการทดสอบ  ดังนี้ 
ตารางที ่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560   
     

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 2,350 51.93 36.98 42.00 42.32 43.31 
2561 2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 47.26 

+เพิ่ม -ลด +8.51 +3.11 +2.63 +1.57 +3.95 

 
 จากตารางท่ี  6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี  6  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  
2560  พบว่า  มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และค่าเฉล่ียรวมสูงขึ้น  3.95 
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ตารางที ่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.ปข. 1  2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 +47.26 
สพฐ. 443,839 54.61 35.47 35.65 38.83 +41.14 
ประเทศ  701,484 55.90 39.24 37.50 39.93 +43.14 

+เพิ่ม -ลด +4.54 +0.85 +7.13 +3.96 +4.12 
ล าดับที่ของสพฐ. 10 19 7 5 *8 

 

 จากตารางท่ี  7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี  6  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ  พบว่า  ค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ได้แก่  ภาษาไทย  (4.54)  ภาษาอังกฤษ  (0.85)  คณิตศาสตร์  
(7.13)  และวิทยาศาสตร์  (3.96)  ส าหรับค่าเฉล่ียรวม    4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าระดับประเทศ  4.12  
ภาพรวมได้ล าดับท่ี  8  ของ  สพฐ. 
 
ตารางที ่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
 ปีการศึกษา 2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 625 49.57 28.30 25.22 31.82 33.73 
2561 717 55.72 26.38 28.62 36.23 36.74 

+เพิ่ม -ลด 6.15 -1.92 3.40 4.41 +3.01 
 

 จากตารางท่ี  8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  
2560  พบว่า  ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  (6.15)  คณิตศาสตร์  (3.40)  และ
วิทยาศาสตร์  (4.41)  ค่าเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู้  เพิ่มข้ึน  3.01 
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ตารางที ่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ          
   

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ระดับ สพป.ปข 1  717 55.72 26.38 28.62 36.23 +36.74 
ระดับ สพฐ.  474,487 55.04 29.10 30.28 36.43 +37.71 
ระดับ ประเทศ  645,685 54.42 29.45 30.04 36.10 +37.50 

+เพิ่ม -ลด +1.30 -3.07 -1.42 +0.13 -0.76 
ล าดับที่ของสพฐ. 7 48 12 12 *12 

 

 จากตารางท่ี  9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ  พบว่า  ค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  (1.3)  และวิทยาศาสตร์  (0.13) 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 49 51.05 34.39 24.21 25.51 26.60 32.35 
2561 49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 32.73 

+เพิ่ม – ลด -4.99 -0.39 +2.14 +5.00 +0.12 +0.38 
 

 จากตารางท่ี  10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี  6  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา  2560  พบว่า  ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  (2.14)  คณิตศาสตร์ 
(5.00)  และวิทยาศาสตร์  (0.12)  ค่าเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู้  เพิ่มข้ึน  0.38 
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+สูงกว่า 
-ต่ ากว่า/ 
ล าดับที่ 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข.1  49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 +32.73 
สพฐ.  288,115 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 +35.32 
ประเทศ 372,553 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 +35.02 

+ สูงกว่า 
– ต่ ากว่าระดับประเทศ 

-1.25 -1.16 -5.06 -0.21 -3.79 -2.29 

ล าดับที่ของ สพฐ. 3 4 12 2 27 4* 
  

 จากตารางท่ี  11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี  6  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส าหรับ
ค่าเฉล่ียรวม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  2.29  ภาพรวมได้ล าดับท่ี  4  ของ  สพฐ. 
 
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  ของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ด้านภาษา 59.35 58.72 ต่ ากว่า 0.63 

ด้านค านวณ 44.84 54.86 สูงกว่า 10.02 

ด้านเหตุผล 49.44 53.81 สูงกว่า 4.37 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 51.21 55.80 สูงกว่า 4.59 

  
 จากตารางท่ี  12  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560  พบว่า  สูงกว่า  2  
ด้าน  ได้แก่  ด้านค านวณ  (10.02)  และด้านเหตุผล  (4.37) 
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ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  ของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับ  สพฐ. 
 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ล าดับที่ระดับต้นสังกัด 
สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ล าดับที่ 
ปี 60 

ล าดับที่ 
ปี 61 

2561 2561 N=188 N=189 
ด้านภาษา 52.73 58.72 10.00 14.00 สูงกว่า 5.99 
ด้านค านวณ 47.89 54.86 15.00 15.00 สูงกว่า 6.97 
ด้านเหตุผล 47.57 53.81 21.00 11.00 สูงกว่า 6.24 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.39 55.80 14.00 13.00 6.41 
 

 จากตารางท่ี  13  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับ  สพฐ.  สูงกว่าท้ัง  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านภาษา 
(5.99)  ด้านค านวณ  (6.97)  ด้านเหตุผล  (6.24)  และเมื่อรวมเฉล่ีย  3  ด้าน  พบว่าสูงกว่า  สพฐ.  6.24   
 
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  ของนักเรียน  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  ปีการศึกษา  2561 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย 

สูงกว่า/ต่ ากว่า 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 53.18 58.72 สูงกว่า 5.54 
ด้านค านวณ 47.19 54.86 สูงกว่า 7.67 
ด้านเหตุผล 48.07 53.81 สูงกว่า 5.74 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.48 55.80 สูงกว่า 6.32 
  

 จากตารางท่ี  14  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  ปีการศึกษา  2561  พบว่า  สูงกว่า
ระดับประเทศทุกด้าน  ได้แก่  ด้านค านวณ  สูงกว่า  7.67  ด้านภาษา  สูงกว่า  5.54  และด้านเหตุผล  สูงกว่า  
5.74  และภาพรวมเฉล่ีย  3  ด้าน  สูงกว่าระดับประเทศ  6.32 
 

  1.3.3 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีผลการจัดการศึกษา
ให้กับกลุ่มประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ังถึง  และได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ  ในรอบท่ีปีท่ีผ่านมาปรากฏผล  ดังนี้ 
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ตารางที่ 15 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร  ในปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา จบการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา (ป.6) 2,693 2,565 95.25 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 847 760 89.73 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 53 51 96.23 

รวม 3,593 3,376 93.96 
 

ที่มา  :  สารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                    
           ปีการศึกษา  2562 

 จากตารางท่ี  15  พบว่า  อัตราเข้าเรียนในปีการศึกษา  2561  ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  จ านวน  45,340  คน  และเข้าเรียนในสังกัด  จ านวน  25,002  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.14  และ
อัตราการจบการศึกษา  ปีการศึกษา  2561  มีนักเรียนในสังกัดจบการศึกษา  จ านวน  3,376  คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.96  ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษา  จ านวน  2,565  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.25  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน  760  คน  คิดเป็นร้อยละ  89.73  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  
96.23 
ตารางที่ 16 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา  2561  และเรียนต่อปีการศึกษา  2562 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ศึกษาต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 2,693 2,565 95.25 

จบ ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 / สายอาชีพ 847 722 85.24 

จบ ม.6 ศึกษาต่อ  53 48 90.57 

รวม 3,593 3,335 92.82 

ที่มา  :  สารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
         ปีการศึกษา 2562 

 จากตารางท่ี  16  พบว่า  อัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6  ศึกษาต่อ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  มีจ านวนมากท่ีสุด  จ านวน  2,565  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.25  รองลงมาคือ  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6  ศึกษาต่อ  จ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.57  และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  3  
ศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 / สายอาชีพ  จ านวน  722  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.24  ตามล าดับ 
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 1.3.4 ด้านประสิทธิภาพ 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีผลคะแนน  
88.96  ล าดับท่ี  62  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส              
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สูงขึ้น จากล าดับท่ี 80 เป็น 
ล าดับท่ี 62 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 ก. บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน้าท่ีของรัฐ  มาตรา  54  บัญญัติว่า  
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ตามนัยข้อ 3  ก าหนดว่า  “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับ   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  และตามหมวด  6  แนวนโยบายแห่งรัฐ  มาตรา  65  บัญญัติว่า  “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว” 
  อนึ่ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2560–2580)  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ  ดังนี้  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์
ไว้  6  ยุทธศาสตร์  คือ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ     
เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  พร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้ าได้อย่างเต็มศักยภาพ   
ซึ่ง  “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะท่ีดี 
ในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาท่ี  3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้  และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่  และอื่นๆ  โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง” 
  ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมาย  “ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561–2580)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560–2579  



18 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ  นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เมื่อวันท่ี  25–26  กรกฎาคม  2562  และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาประสงค์  และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ  ดังนี้ 

 ข. วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 ค. พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ   เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรี ยน ให้มี สมรร ถนะตามหลักสูตรและ คุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21  
  4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหล่ือมล้ า  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  เพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand  4.0 

 ง. เป้าหมาย 

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  ซื่อสัตย์  สุจริต  
มัธยัสถ ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม 
  2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษา  
และอื่นๆ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้   มีทักษะ         
มีสมรรถนะตามหลักสูตร  และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี   21  มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย               
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี 
(Global  Citizen)  พร้อมก้าวสู่สากล  น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ)  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่ม   
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม  และมีคุณภาพ 
  5. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีความรู้   และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable  
Development  Goals : SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา      
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษา 

 จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561–2580  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561–2580)  แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560–2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560–2579  และมุ่งสู่  Thailand 4.0 
ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายท่ี  2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายท่ี  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายท่ี  4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ  

ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายท่ี  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 

  นโยบายที ่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

  บทน า 

  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และ
พลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม       

เป็นผู้เรียนท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ   ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  

ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  และภัย
พิบัติต่างๆ  เป็นต้น  ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  และ
เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม   สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน  สภาพทางภูมิศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ  และ
สังคม  ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม  วัฒนธรรม  เช้ือชาติ  เช่น  การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  พื้นท่ีสูง  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ         

การพัฒนา  สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ   และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ  เป็นต้น 
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  เป้าประสงค ์

  1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสังคมโดยรวม  
ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร  เช่น  พื้นท่ีสูง  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  เป็นต้น  ได้รับการบริการด้านการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  ตัวชี้วัด 

  1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่น       
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  มี 
จิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มี
วินัย  และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับโอกาสและการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร  เช่น  พื้นท่ีสูง  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  6. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี 
   เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็น
พลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิต
สาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  

โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
   1.2 สถานศึกษา  
    (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนด 
    (2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  และรักษาศีลธรรม 
  2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง  
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

   เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ  ทุกระดับความรุนแรง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด  ภัยจากความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น  ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม  

สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
   2.2 สถานศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ปูองกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
    (2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
    (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
    (4) มีระบบการดูแล  ติดตาม  และช่วยเหลือผู้เรียน  ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ได้รับ
ค าปรึกษา  ช้ีแนะ  และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์  ทันเวลา  รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย 
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  3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด าเนินแผนงาน  โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (พ.ศ. 2560–2579)  กระทรวงศึกษาธิการ  ตาม
ยุทธศาสตร์  6  ข้อ  คือ 
   3.1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
   3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   3.5 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   3.6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ     
อัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
  4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ 
   เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ   กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  เช่น  พื้นท่ีสูง  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูงใน     
ถิ่นทุรกันดาร  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น  และเหมาะสมกับ
บริบท 
    (2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
    (3) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น  “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร  ชายแดน  ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง”  ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  จัด
เวทีเสวนา  การแสดงนิทรรศการ  การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  
   4.2 สถานศึกษา 
    (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล  
ท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด  ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร 
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    (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
    (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะ
ชีวิต  ทักษะอาชีพ  และภาษาท่ี  3  ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

  นโยบายที ่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  บทน า 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ  เนื่องจาก  “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ     
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ”  ดังนั้น  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล  ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี  21  มีความเป็นเลิศด้านทักษะส่ือสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี  3  มีทักษะความรู้
ด้านดิจิทัล  (Digital  Literacy)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะวิชาชีพช้ันสูง  เป็นนักคิด  เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม  เป็นนวัตกร  เป็นผู้ประกอบการ  เป็นเกษตรกรยุคใหม่  และอื่นๆ  สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

  เป้าประสงค ์
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  เป็นนวัตกร 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  ตัวชี้วัด 

  1.  จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น 
ในศตวรรษที่  21 
  2.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading 
Literacy)  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical  Literacy)  และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน  PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ   น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ      

ความสนใจ  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1.1 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาเครื่องมือวัดแวว  และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว    
จากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
   1.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินการวัดแววความถนัดทาง 
การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
   1.3 ศึกษา  วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ต้ังแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  วิธีการจัดสรร  วิธีการด้านระบบ
บัญชี  การเบิกจ่าย  และการติดตาม  ตรวจสอบ  เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ    
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   1.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ  และกิจกรรม  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจ  และความต้องการพัฒนา  ท้ังด้าน
วิชาการ  ด้านอาชีพ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัด  ภูมิภาค 
ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 
   1.5 ก ากับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. สถานศึกษา  
   2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน  และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  และ
ความถนัด  โดยจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   (Active  Learning)  เช่น  การจัดการเรียนรู้        
ตามกระบวนการ  5  ขั้นตอน  หรือบันได  5  ขั้น  (Independent  Study : IS)  การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ  เช่น  สะเต็มศึกษา  (Science  Technology  Engineering  and  Mathematics  Education 
: STEM  Education)  เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล  (Digital  Learning  Platform) 
   2.2 ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  ตามความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของผู้เรียน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย    
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
   2.3 สถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามความสนใจและความถนัด  เต็มตามศักยภาพ 
   2.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
   2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี  3  เพิ่มเติมอย่างน้อย  1  ภาษา 
   2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด  ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล  โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3  และช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี  6 
   2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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  นโยบายที ่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

  บทน า 

  นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  เริ่มต้ังแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
  พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย  ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ   ให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  มีศักยภาพ  มีทักษะความรู้  เป็นคนดี  มีวินัย  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการวางแผนชีวิต  

และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม   สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่   พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  แม้จะออกจากระบบการศึกษา
แล้ว  รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  และการพัฒนา  และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย  มีความรักในสุขภาพและพลานามัย  และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และกีฬาเพื่อการอาชีพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็น
คนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน  โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   มีความรู้ความสามารถ      
อย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียน  เปล่ียนโฉมบทบาท  “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่  โดยปรับบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น 
“Coach”  หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้   ท าหน้าท่ีกระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจ  แนะน าวิธีเรียนรู้  และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรม  และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

  เป้าประสงค ์

  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม  รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  มีทักษะอาชีพ     
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  5.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
  6.  ครู  เปล่ียนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น  “Coach”  ผู้ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะการเรียนรู้  
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  7.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

  ตัวชี้วัด 

  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  (3R8C)  
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  2.  ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ  (NT)  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O–NET)  
มากกว่าร้อยละ  50  ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา    
  4.  ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง  มีทักษะอาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  5.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  6.  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
  7.  ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น  “Coach”  ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
   เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  

สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม   

ทุกด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  มีทักษะส่ือสารภาษาไทย   
   มีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง  4  ด้าน  (ร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสติปัญญา)  สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21 
    (2) ส่ง เสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้   “ครู ผู้สอน”  เป็น  “Coach”  
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  ผู้ให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้  และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)  และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี 
  2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
   2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  มีวินัย  มีทักษะส่ือสารภาษาไทย  และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  (ฟัง  พูด)  และทักษะ
ด้านดิจิทัล  พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
    โดยมีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
    2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นป ี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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      (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และบุคลากรปฐมวัย  รวมท้ังผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
      (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
      (4) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด  ทฤษฎี  และ   
องค์ความรู้ใหม่ๆ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
      (5) ก ากับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  รวมท้ังสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
    2.1.2 สถานศึกษา 
      (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย  จัดสภาพแวดล้อมท้ังใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
      (2) จัดการเรียนรู้   สร้างประสบการณ์  เน้นการเรียนเป็นเล่น  เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
      (3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ส่ิงอ านวยความสะดวก  สนามเด็กเล่น  ให้ได้
มาตรฐาน  มีความปลอดภัย  สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (4) จัดหาส่ือ  อุปกรณ์  ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม  มีมาตรฐาน  และความปลอดภัย 
      (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย 
ไขเ้จ็บ 
      (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการมี 
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
      (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
    ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  มีวินัย  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21 
    โดยมีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
    2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      (1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
ให้มีคุณลักษณะ 
       – เป็นไปตามหลักสูตร 
       – มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
       – มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ 
       – มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
       – มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล  (Digital)  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
       – มีทักษะทางด้านภาษาไทย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีนิสัยรัก
การอ่าน  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี  3 
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      (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  (NT)  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  และด าเนินการประเมิน  รวมท้ังประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
      (3) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   และสถานศึกษา        
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมถึง   
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
      (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคล  และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
      (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
      (6) ก ากับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม  รวมท้ังสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
    2.2.2 สถานศึกษา 
      (1) จัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   (Active 
Learning) 
      (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้  และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ  (STEAM  Education)  เช่น 
       – ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
       – ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
       – ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
       – ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
       – ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
      (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ     
ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อ  และด้านอาชีพ  เป็นการวางพื้นฐาน         
การเรียนรู้  การวางแผนชีวิต  และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
      (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต  มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
      (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  (Social  and 
Emotional  Learning : SEL) 
      (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
      (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
      (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   2.3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
    ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  มีวินัย  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี  3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า   น าไปสู่การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   ภายใต้สังคมท่ีเป็น    

พหุวัฒนธรรม  มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
    โดยมีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้ 
    2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      (1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาจัดการ 
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  ให้มี
คุณลักษณะ 
       – เป็นไปตามหลักสูตร  
       – มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
       – มีทักษะทางด้านภาษาไทย  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี  3  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
       – มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
       – มีความสามารถด้านดิจิทัล  (Digital)  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       – มีทักษะทางด้านภาษาไทย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีนิสัยรัก
การอ่าน  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ี  3 
      (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน      
(O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
      (3) ส่งเสริม  สนับสนุน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้  เพื่อการวางแผนชีวิต  และ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
      (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
      (5) จัดท าแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์  เป็นนักคิด  นักปฏิบัติ  นักประดิษฐ์  เป็นนวัตกร  น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา  การออกก าลังกาย  และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
ให้มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
      (6) ก ากับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
    2.3.2 สถานศึกษา    
      (1)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active  Learning) 
      (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  5  ขั้นตอน  หรือบันได  5  ขั้น  
(Independent  Study : IS) 
      (3) ส่งเสริม  สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ  (STEAM  Education)  เช่น 
       – ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
       – ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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       – ความรู้ทางวิศวกรรม  และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
       – ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
       – ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
      (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์   เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ  นักประดิษฐ์  เป็นนวัตกร  น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา  การออก
ก าลังกาย  และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี  สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข  ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ   เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด  ความต้องการ  และความสนใจของตนเอง 
      (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional  
Learning : SEL)  
      (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับบริบท  และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  เหมาะสมกับบริบท  และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early  Intervention : EI)  
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการ  การให้บริการ  และการเรียนรู้ 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education  Partnership)  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
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   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  สามารถสร้างสังคมฐานความรู้   (Knowledge – 
Based  Society)  ของตนเอง  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    (1) จัดหา  พัฒนาข้อมูล  องค์ความรู้  ส่ือ  วิดีโอ  และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ  หนังสือ  
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค  (Digital  Textbook)  ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  (Digital  Learning  Platform)  เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  device)  เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้  และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  อย่างเหมาะสมตามวัย 
    (4)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
   3.2 สถานศึกษา 
    (1)  ประยุกต์ใช้ข้อมูล  องค์ความรู้  ส่ือ  วิดีโอ  และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ  หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค  (Digital  Textbook)  ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  (Digital  Learning  Platform)  เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
  4. การพัฒนาคุณภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องด าเนินการต้ังแต่การผลิตและการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง         
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู   ในการผลิตและพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเปูาประสงค์  มีการดึงดูด  คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุมท้ังเงินเดือน  เส้นทางสายอาชีพ  การสนับสนุนส่ือการสอน  
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
การสอน  มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
   4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

    การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ  เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู       
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
    (1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู  วิเคราะห์ความขาดแคลน  ความต้องการครูของสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดตามและประเมินผลการผลิตครู
อย่างเป็นระบบ 
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   4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นมาตรการท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องด าเนินการ  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและ
หน้าท่ีของตน  โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่   ปรับบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น  “Coach”  หรือ
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้”  ปรับวิธีสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนเรียนรู้  และท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน  ท าหน้าท่ีกระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจ  แนะน าวิธีเรียนรู้  และวิธีจัดระเบียบ  การสร้างความรู้  ออกแบบ
กิจกรรม  และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need  Assessment)  เพื่อ
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  (Career  Path) 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  สถาบันคุรุพัฒนา  หรือหน่วยงานอื่นๆ  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  (Career  Path) 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (Professional 
Learning  Community  :  PLC) 
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล  (Digital Literacy)  การสอน
ดิจิทัล  (Digital  Pedagogy)  ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  ทักษะส่ือสารภาษาท่ี  3  สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าท่ีของตน 
    (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา  (Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages : CEFR)  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ีเน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง  (Higher  Order  Thinking)  ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active  Learning) 
    (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง  (Differentiated 
Instruction) 
    (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ด้านทักษะ 
การคิดขั้นสูง  (Higher  Order  Thinking) 
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    (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน    
แต่ละบุคคล  และตามสภาพ  และประเภทของความพิการ 
    (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ  Online  และแบบ  Face – to –
Face Training 
    (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพ  และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย  และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
    (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
น าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังระบบ  ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
     1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล  เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
     2) พัฒนาหลักสูตร  เนื้อหาดิจิทัล  (Digital  Content)  ในสาขาท่ีขาดแคลน  เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง เป็นต้น 
     3) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
     4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
     5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษา  คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

  นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

  บทน า 

  นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลด    
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน  และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  ท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน  ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก  ดี  มี  จน  จะอยู่ในพื้นท่ีใดของประเทศ  อยู่ในชุมชนเมือง  
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  หรือกลุ่มเปูาหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของ
ประเทศ  โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลก  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global  Goals  for  Sustainable  Development)  สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  ในทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค  และส่วนกลาง  สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี  จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคน  ต้ังแต่
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ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์   สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีต้ังของสถานศึกษา  จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์   เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น  ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
ตลอดชีวิต  รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม  สนับสนุน  และประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 
  เป้าประสงค ์
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global  Goals 
for  Sustainable  Development) 
  2.  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  3.  สถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
  4. งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม   สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม  เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.  น าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม  สนับสนุน  และประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

  ตัวชี้วัด 

  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจและท่ีต้ังของสถานศึกษา  
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
  4. ครูได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  และอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม  ตามบริบท  ด้านประเภท  ขนาด 
และพื้นท่ี 
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    (1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น   ภาคเอกชน  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี   ตลอดจนการก ากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล 
    (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อเก็บรวบรวม   เช่ือมโยงข้อมูล  ศึกษา  
วิเคราะห ์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถานศึกษา 
    (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และภาคเอกชน  วางแผน 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
    (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  เอกชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ระดับพื้นท่ี  จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
    (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ 0–6 ปี)  
เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
    (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  ติดตาม  ตรวจสอบ  เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 
    (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  ชุมชน  ภาคเอกชน  และทุกภาคส่วน  บริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  จัดอาหาร  อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ  มีคุณภาพ 
    (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกลได้เดินทาง  
ไปเรียนอย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ 
  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นท่ี 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ  เช่น  1)  มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวก  2)  มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3)  มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4)  มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  เป็นต้น  การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่างๆ  
ดังกล่าว  ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์  ประเภท  และขนาดของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก  และสถานศึกษา
ประเภทอื่น  ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานท่ีก าหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล  โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นท่ีห่างไกล  และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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  3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม  และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 
   เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ  โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  เพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคน  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  

และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจและท่ีต้ังของสถานศึกษา  จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ   โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน     
ทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ  และติดตามก ากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital  Literacy)  แก่ผู้เรียน 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   (Digital  
Technology)  ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล  (Digital  Device)  และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล  (Digital  Pedagogy)  ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (Distance  Learning 
Technology : DLT) 

  นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  บทน า  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ได้น้อมน าศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยยึดหลัก  3  ประการคือ  “มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน”      

มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง  17  เปูาหมาย  มาเป็น
กรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  ท้ังมิติด้านสังคม 

เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วน  ความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย   “เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   มีคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน  ภายในป ี พ.ศ. 2580” 
  ดังนั้น   นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว   จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง  17  เปูาหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  บนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง  3  ด้าน  ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป  อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

  เป้าประสงค ์
  1. สถานศึกษา  นักเรียน  ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้  การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต  และ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้   เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง  Thailand  4.0 
  3.  สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  4.  สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร  กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ
บริโภค  สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด  มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว  (GREEN  OFFICE)  เพื่อให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาก  225  เขต  มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  7.  สถานศึกษาต้นแบบ  น าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  จ านวน  15,000  โรงเรียน 
  8.  มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า  3RS  มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  จ านวน  6,000  โรงเรียน 
  9.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  225  เขต  มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
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  ตัวชี้วัด 

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้อง   และสร้างจิตส านึกด้าน    
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  น าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น  การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม  การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง  ฯลฯ 
  2.  สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
  3.  สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.  นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้   มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้   นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน  การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  ฯลฯ 
  5.  นักเรียน  สถานศึกษา  มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน  และข้อมูลของ  Carbon  Footprint  ในรูปแบบ  QR CODE 
และ  Paper  less  
  6.  ครูมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
  7.  ครูและนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัด 
การเรียนรู้  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 4.0 
  8.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ  มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  
  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

  1. จัดท า  Road  Map  และแผนปฏิบัติการ  เพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  2.  จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ  QR  CODE  และส่ือระบบ  Multimedia  และ
อื่นๆ 
  3.  จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  (LCA)  สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
  4.  พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา  และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซ ท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก   เ ช่น  
คาร์บอนไดออกไซด์  ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  Carbon  emission / Carbon  Footprint  ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  5.  จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า  Road  Map  เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  6.  พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน   การจัดการขยะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมใน  6  ศูนย์  4  ภูมิภาค 
  7.  พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้   และแนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน  6  ภูมิภาค 
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  8.  จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม  Road  map  และแผนปฏิบัติการ  255  เขต  เพื่อ
ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน  ชุมชน  และเช่ือมต่อหน่วยงาน  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  9.  สนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ  225  เขต  และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green  office) 
  10. พัฒนา  ยกระดับสถานศึกษาน าร่อง  ขยายผล  ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา  ด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ  เช่น  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์  5  และผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์  5  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
  11.  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม  และบูรณาการสาระการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
  12. ขยายผลผ่านระบบ  DLTV  ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย  และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ  และการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมท่ีดี  และการเลือก
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL / PLC  และ  Decision – Making  การน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ  การบ าบัดน้ าเสีย  ลดการใช้  เผา  และลดใช้
สารเคมี  สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศ  และการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมดี 
Green  city  ด้านพลังงาน  การจัดการขยะและน้ าเสีย  ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  15. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาให้นักเรียน  โรงเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  โรงงาน
อุตสาหกรรม  การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ชุมชนเมืองนิเวศ  และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม  เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา   จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีน าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ  ปลอด
ขยะ  ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  อย่างน้อย  2,000  ชุมชน 
  17. จัดท าระบบนิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษา  ท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศ  
เชิงคุณภาพ  พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม  แลกเปล่ียนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์  เว็บไซต์  ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ  สรุปผลรายงาน 

  นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

  บทน า 

  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  เป็นนโยบายจุดเน้นท่ีส าคัญ  
เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษา  ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานท่ัวไป  และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  ท้ังระดับส านักงาน     
ท้ังส่วนกลางและระดับภูมิภาค  โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับ  ต้ังแต่สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  ให้มีความทันสมัย  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก    
อยู่ตลอดเวลา  หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital  Technology  เช่น  
Cloud  Technology  Big  Data  Technology  และ  Communication  Technology  เป็นต้น  มาใช้ใน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
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สุจริต  ความมัธยัสถ์  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

  เป้าประสงค ์

  1.  สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  2. หน่วยงานส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงาน ท่ีมี 
ความทันสมัย  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
สนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. หน่วยงานทุกระดับมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการและการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5.  หน่วยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  ตัวชี้วัด 
  1.  สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  2. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย  ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก           
อยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
  3.  สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 
  4.  สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ  มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติ  
มิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ  ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  &  Transparency  Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  ผู้เรียน  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด 
  7.  สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ  น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Big  Data  Technology) 
  8.  สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง  มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital  Platform)  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1.  ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ
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ด้านการบริหารงานท่ัวไป  โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้ 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์  หลักเกณฑ์  รูปแบบ  หน้าท่ี  อ านาจ  และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห ์ หน้าท่ีและอ านาจ  องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ  คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา  โดยให้ค านึงถึง  
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษา  รวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี 
   (3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  สนับสนุนงานด้านธุรการ  ด้าน
การเงิน  การบัญชีและพัสดุ  และด้านบริหารงานบุคคล  เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์  ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา  หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย  เช่น  การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน 
การสอนแบบบูรณาการคละช้ัน  เป็นต้น 
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต 
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะและความรู้ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
   (11) สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป  โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้ 
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   (12) สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อท า
หน้าท่ีส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลกิจการ  และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงาน
ส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย   พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน   ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา  วิเคราะห์  ปรับปรุง  และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  มีหน้าท่ีสนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
สถานศึกษา  เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   (2) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ส านักงานส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้ระบบ
การบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  &  Transparency  Assessment : ITA) 
   (3) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ส านักงานส่วนกลาง  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการบริหารงาน 
   (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน   (Area–based 
Management)  รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ  “CLUSTERs” 
   (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
   (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น  เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ 
   (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
   (8) ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  และสาธารณชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  (Accountability)  ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  และสถานศึกษา 
   เป็นมาตรการท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการปฏิรูปการคลัง   โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน  เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว  โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง     
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน  สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
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   (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital  Platform)  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมทริกซ์  (Biometric)  ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ  โดยจะท าการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับกระทรวง 
มหาดไทย  
   (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
  4. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Technology)  มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ  น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big  Data 
Technology)  เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่างๆ  ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน  ข้อมูลครู   ข้อมูลสถานศึกษา  ข้อมูล
งบประมาณ  และข้อมูลอื่นๆ  ท่ีจ าเป็น  มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด  และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ  น า  Cloud  Technology  มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ  IaaS  PaaS  และ 
SaaS  และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital  Platform)  ระบบบริหารงานส านักงาน  เช่น  ระบบแผนงานและ
งบประมาณ  ระบบบัญชี  ระบบพัสดุ  ระบบสารบรรณ  เป็นต้น  เพื่อเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ศึกษา  วิเคราะห ์ น า  Cloud  Technology  มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับท้ัง
ในรูปแบบ  Private  Cloud  Hybridge  Cloud  และ  public  Cloud  ท้ังในระดับ  IaaS  Paas  และ  SaaS 
   (2) ศึกษา  วิเคราะห ์ น า  Big  Data  Technology  มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียน
ในฐานข้อมูลต่างๆ  เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ 
   (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital  Platform)  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ  (Services)  เช่ือมโยงข้อมูลเพื่อแลกเปล่ียนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ      
ท้ังภายในและนอกสังกัด  อีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียว  และรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการเช่ือมโยงข้อมูล
รายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาตนเอง  สุขภาพ  และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ  น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
   (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital  Platform)  ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ด้านการบริหารงาน  เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครูเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน        

 พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 

  7. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10       
สู่การปฏิบัติ 
  8. ส่งเสริมการใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  10. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

 เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และ 

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและ       
เสมอภาค 
  3. นักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตามสายงานและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือน
การศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบูรณาการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมี           
ความรับผิดชอบ 
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      7.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10   
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 
      7.2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา      
ปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
      7.3 ค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3             
รวม 2 ด้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ และค่าเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

8. การบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      8.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพ       
ดีเย่ียมและคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.50 
      8.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(ม.44) สูงกว่าเปูาหมายทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ 
                        8.3 รายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับด่ีเย่ียม 
     8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 90 ข้ึนไป 

            นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  

นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นโยบายท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          มีมาตรนฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

นโยบายท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

นโยบายท่ี ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ส่วนที่  3 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และรัฐบาลมอบให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  จัดท าแผนปฏิบัติการล่วงหน้า  1  ปี  โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในวงเงินงบประมาณ  5,000,000  บาท  เพื่อใช้ส าหรับ
บริหารจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายงบงานประจ า จ านวน  4,000,000  บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงาน 
  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 จ านวน  1,000,000  บาท 
  

ตารางที่ 17 แสดงกรอบวงเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

 

ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบงานประจ า 

  - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    งบประมาณ  3,070,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค                   งบประมาณ    930,000 บาท 

4,000,000 
 
 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 6 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1,000,000 

 นโยบายท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ         
จ านวน  1  โครงการ 

105,300 

นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
                 จ านวน  4  โครงการ 

404,580 

นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน  2  โครงการ 

111,600 

นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
จ านวน  2  โครงการ 

55,200 

นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จ านวน  –  โครงการ 

– 

 นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา          
                 จ านวน  8  โครงการ 

323,320 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
 เพื่อให้การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต  1  
ง่ายต่อการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบงานประจ า  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ได้ก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  รายละเอียดดังตารางท่ี  18 
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ตารางที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบงานประจ า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ าแนกเป็นรายไตรมาส 
 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,070,000     
1. ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

และขนส่ง 
200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 153,000 38,250 38,250 38,250 38,250 
5. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา    

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

6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
7. ค่าวัสดุส านักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
8. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็น 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
10. ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน 1,677,000     
 1) แม่บ้าน 2 รายๆ ละ 12 เดือน

เดือนละ 9,000 บาท 
2) กลุ่มบริหารงานการเงินฯ           

– วุฒิ ป.ตรี 2 ราย เดือนละ  
15,000 บาท (12 เดือน) 

– วุฒิ ป.ตรี 1 ราย เดือนละ 
15,000 บาท (3 เดือน) 

216,000        
 

 
360,000 

 
45,000 

 

54,000 
 
 

90,000 
 

45,000 
 

54,000 
 
 

90,000 
 

– 
 

54,000 
 
 

90,000 
 

– 

54,000 
 
 

90,000 
 

– 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล  

– วุฒิ ป.ตรี 2 ราย เดือนละ 
15,000 บาท (10 เดือน) 

4) กลุ่มอ านวยการ 2 ราย      
วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000 
บาท (12 เดือน)  

5) งาน ICT 1 ราย วุฒิ ป.ตรี  
(12 เดือน) 

6) พนักงานขับรถยนต์ 2 ราย  
เดือนละ 9,000 (12 เดือน) 

 
300,000 

 
360,000 

 
 

180,000 
 

216,000 
 

 
75,000 

 
90,000 

 
 

45,000 
 

54,000 

 
75,000 

 
90,000 

 
 

45,000 
 

54,000 

 
75,000 

 
90,000 

 
 

45,000 
 

54,000 
 

 
75,000 

 
90,000 

 
 

45,000 
 

54,000 

ค่าสาธารณูปโภค 930,000     
11. ค่าไฟฟูา 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 
12. ค่าน้ าประปา 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
13. ค่าโทรศัพท์ 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 
14. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
 รวมทั้งสิ้น 4,000,000 

 
 แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ  จ านวน 17 โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน  1,000,000  บาท  
สนองนโยบายท้ัง  6  นโยบาย  รายละเอียดตามตารางท่ี  19 
ตารางที่ 19 แสดงโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ าแนกตามนโยบายส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 105,300 

                     รวมโครงการนโยบายที่ 1 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  105,300 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 
นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 319,280 

2 การจัดการเรียนการสอนแบบ phonics โดยเน้นภาษา 
อังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ Communicative 
Approach ของ สพป.ปข.1 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 56,000 

3 การพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา 
Trilingual  Communicative  Approach 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 15,000 

4 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์           
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 

นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 14,300 

                       รวมโครงการนโยบายที่ 2 จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ  404,580 
 

นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 90,000 
2 อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ นางบุญเรียม  แก้วดี 21,600 

                       รวมโครงการนโยบายที่  3 จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  111,600 
 
นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
 ทางการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียน

ออกกลางคัน  ปีการศึกษา  2562 
นางบังอร  ครุฑไชยันต์ – 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ภายนอกรอบ 4 (รุ่น 3) 

นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 55,200 

รวมโครงการนโยบายที่  4  จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ 55,200 
 
นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
    

                       รวมโครงการนโยบายที่  5  จ านวน  –  โครงการ  งบประมาณ  – 
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นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐานเพื่อปูองกันการทุจริต 
นางสาวนรารัตน์  รักสม – 

2 ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 30,000 
3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 133,600 

4 ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม 

22,550 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
ว่าท่ี ร.ต.อรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย 
นายปิยนันท์  พูนสวัสด์ิ 

10,000 

6 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางกวกวรรณ  ญาณกิตติ 
นางเสาวรรณี  ธรรมโร 

– 

7 ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัด การศึกษา 

นางพรรณทิพา  ชูช่ืน – 

8 พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 127,170 

รวมโครงการนโยบายที่  6  จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ 323,320 
รวมโครงการนโยบายที่  1–6  จ านวน  17  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 
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โครงการรองรับ  กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก  สพฐ. 
 

ที่ ชื่อโครงการ 
สนองนโยบาย 

สพฐ. ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ      
ที่ได้รับ 

1 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
และการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMis 
 

6 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 22,900 

2 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน สพป.ปข.1 

2 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 355,486 

3 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
แบบ Active  Learning  “Coding & Computing 
Science” 

3 นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์ 62,900 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 2 นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 159,030 
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ด้านคิดค านวณ (R) Arithematics 
3 นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักด์ิ 72,970 

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV 

4 นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์ 21,200 

7 แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2563 

3 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 100,000 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2563 

6 นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ 35,550 

9 สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 1 นางรัชนก  อยู่หนุน 81,870 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกด้านบริหารจัดการ

ขยะ 
5 นางเรวดี  บุตรเล็ก 

นางสาววรรณวลี  สุดสนิท 
29,500 

11 การพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมิน
พัฒนาการ 

3 นางหริณญา  รุ่งแจ้ง 107,800 

12 ประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดการสาธารณภัยของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

1 นางนิตยา  วิชนา 44,500 

13 นิเทศภายในสถานศึกษา 3 นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักด์ิ 34,750 
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ที่ ชื่อโครงการ 
สนองนโยบาย 

สพฐ. ที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ      
ที่ได้รับ 

14 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

6 นางเรวดี  บุตรเล็ก 41,600 

15 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

6 นางสาววรรณวลี  สุดสนิท 50,000 

16 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระ  พบธรรม  น า
ชีวิต”  ประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบเกียรติคุณบัตร  
“บุคคลทรงคุณค่า”  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 นางบุญเรียม  แก้วดี 159,500 

17 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6 นางบุญเรียม  แก้วดี 304,400 
18 พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
6 นางบุญเรียม  แก้วดี 647,600 

19 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และเจ้าหน้าท่ีพัสดุของสถานศึกษา 

6 นางสาวนรารัตน์  รักสม 40,940 

20 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับ
อ าเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน 

6 นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางพันธนันท์  เล็กมาก 
นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ 

380,000 

 รวมโครงการทั้งหมด  20  โครงการ   งบประมาณ 2,752,496 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 6   จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ      นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีสุดของการเป็นพลเมืองดี  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  คือ  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน  
ได้แก่  1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม  3) มีงานท าและมีอาชีพ  4) 
เป็นพลเมืองดี 
 ในการจัดการเพื่อให้ผู้เรียนมีงานท าและมีอาชีพ สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนท างานเป็น และสามารถน าไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป จะต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน และ
ท างานจนส าเร็จ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในทักษะอาชีพ
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความรู้และสามารถจัดท าหลักสูตรและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนและสามารถเป็นต้นแบบ
ขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นๆได้ในโอกาสต่อไป ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ การเล้ียงสัตว์ปีก          
การเล้ียงกบและสัตว์น้ า และการเพาะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด 
 2.2 เพื่อให้ครูน าความรู้ด้านทักษะอาชีพไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตน  
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ การเล้ียง
สัตว์ปีก การเล้ียงกบและสัตว์น้ า และการเพาะเห็ด กิจกรรมละ 10 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าหริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ ในทักษะอาชีพตามความสนใจ
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  2) สถานศึกษาท่ีส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

 

น าเสนอโครงการ / ขออนุมัติงบประมาณ 
รับสมัคร และคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
น าครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การ ฝึกอบรม 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน 
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ตุลาคม 2562 
ธันวาคม 2562 
 
มีนาคม 2563 
 
พฤษภาคม – กันยายน 2563 
 
 
มิถุนายน – กันยายน 2563 
 
กันยายน 2563 

 

นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
 
สถานศึกษา 
 
 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ   105,300  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 

ส่งครูบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา  
เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อน  จ านวน 30 คน 
- ค่าท่ีพัก คืนละ 100 บาท 30 คน 3 คืน 
- ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240 บาท 30 คน 1 วัน 
- ค่าอาหาร มื้อละ 80 บาท 30 คน 9 มื้อ 
- ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 

30 คน 6 ม้ือ 
- ค่าชดเชยน้ ามัน ระยะทาง 900 กม.  

กม.ละ 4 บาท รถยนต์จ านวน 10 คัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท 

หลักสูตรละ 15 ชม. 3 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

 
 
 

9,000 
7,200 

21,600 
4,500 

 
36,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9,000 
7,200 

21,600 
4,500 

 
36,000 

 
27,000 

รวมทั้งสิ้น 27,000 78,300 –   105,300 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

1. จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรม            
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

1.  ตรวจสอบจ านวนครูและ  
     บุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่าน  
     การฝึกอบรม             
2.  ประเมินความพึงพอใจของ   
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

-  รายงานผลการฝึกอบรม 
 
 
-  แบบประเมิน 
   ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้และประสบการณ์ ในทักษะอาชีพตามความสนใจ ไปจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 7.2 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพน าไปสู่การมีงานท าและขยายผลสู่ชุมชนได้   
อย่างยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้อง 
 กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบ     นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุกๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัว ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยู่ตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็ก เยาวชนให้ความรู้  
ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีความเป็นเลิศในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐาน
อาชีพท่ีสามารถน าไปพัฒนา ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และการแสดง 
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในการเตรียมความพร้อม
ให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศในอนาคต โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
กิจกรรมการศึกษาและเยาวชนให้เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี  มีสุข จ าเป็นต้อง
สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นประจ าทุกปี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา  
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคกลางและ  
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  700 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับ
ภาค  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ 
  2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
4 
5 

น าเสนอโครงการ / ขออนุมัติงบประมาณ 
ประสานงาน และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าพาหนะให้โรงเรียนท่ีเป็นตัวแทน 
โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ส่งบุคลากรร่วมประสานงานการแข่งขัน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 
ธันวาคม 2562 
 
7–9  ธันวาคม 2562 
7–9  ธันวาคม 2562 
มกราคม 2563 

นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 
 
โรงเรียนท่ีเป็นตัวแทน 
สพป.ปข.1 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ  319,280  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3 ส่งบุคลากรร่วมประสานงานการแข่งขันและ 

ให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปข.1 
บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 16 คน และพนักงานขับรถยนต์  
3 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
- ค่าท่ีพัก คืนละ 600 บาท 19 คน 2 คืน 
- ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240บาท 19 คน 3 วัน 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ค่าชดเชยน้ ามัน ระยะทาง 

800 กม. กม.ละ 4 บาท รถยนต์จ านวน 4 คัน 

  
 
 
 
 
 

22,800 
13,680 
12,800 

  
 
 
 
 
 

22,800 
13,680 
12,800 

 รวมทั้งสิ้น - 319,280 - 319,280 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากขึ้นไป 

1.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนท่ี  
     เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
2.  ประเมินความพึงพอใจของ   
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

-  รายงานผลการแข่งขัน 
 
 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 7.2 นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น  
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ชื่อโครงการ   การจัดการเรียนการสอนแบบ phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 ภายใต้รูปแบบ  Communicative Approach ของ สพป.ปข.1 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
 ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563   
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องนโยบายและจุดเน้นฯ ระดับประถมศึกษา มุ่งให้เรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น เน้นเพื่อการส่ือสาร เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น พัฒนาครูให้มีความช านาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ และระดับมัธยมศึกษา เน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่นทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบาย
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้จึงท าโครงการสอดรับเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความรู้และสามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ
Communicative Approach  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
ความรู้  และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกซ์ phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ Communicative Approach 
 2.3 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้
สามารถสร้างส่ือการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics 
 2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัด สพป.ประจวบฯ
เขต 1  จ านวน  155  คน  เข้ารับการอบรมพัฒนา 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัด สพป. 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคนมีความรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics โดย
เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ Communicative Approach  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                                                          
แต่งต้ังคณะท างาน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
สร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนแบบ phonics โดยเน้นภาษา 
อังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach 

 
 
มีนาคม – เมษายน 2563 
 

 
 
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
และคณะท างาน 

5 ด าเนินการอบรมเรื่องการจัดการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกซ์ 
phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อ      
การส่ือสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
และคณะท างาน 

6 นิเทศติดตามผลการน าชุดฝึกอบรม เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบโฟนิกซ์ phonics โดยเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้  
รูปแบบ Communicative Approach 
ของ สพป.ปข.1 ไปใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

กรกฎาคม – กันยายน 2563 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 

7 สรุปและประเมินผล สิงหาคม – กันยายน 2563 นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  56,000  บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมของผู้เข้าร่วม
ประชุม 15 คนๆ ละ 25 บาท                            

  
 

375 

  
 

375 

2 ด าเนินการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกซ์ phonics โดยเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมของผู้เข้าประชุม

และคณะท างาน 170 คนๆ ละ 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 4 ม้ือ  

- ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าประชุมและ
คณะท างาน 170 คนๆ ละ 80 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 ม้ือ  

- ค่าจัดจ้างส าเนาเอกสารการประชุม  155  ชุด  
- ค่าวัสดุ  

 
 
 
 

6,000 

   
 
 
 
 

17,000 
 
 

27,200 
 
 

1,425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

6,000 
17,000 

 
 

27,200 
 
 

1,425 
4,000 

3 นิเทศติดตามผลการน าชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกซ์ 
phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ภายใต้รูปแบบ Communicative Approach                     
ของสพป.ปข.1 ไปใช้ประกอบการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

- - - - 

4 สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,000 46,000 4,000 56,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป. 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคนมีความรู้
และสามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics 
โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ภายใต้รูปแบบ Communicative 
Approach  อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลสรุป          
(Summative Evaluation) 

แบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียนได้มากขึ้น 

ส ารวจรายการ แบบส ารวจรายการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคนมีความรู้และสามารถจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach  อย่างมีประสิทธิภาพ    
 7.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนได้มากขึ้น 
 7.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถสร้างส่ือการสอนภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกซ์ phonics 
 7.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา  Trilingual  Communicative   
 Approach 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
 ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรวิกา  พงศาปาน                                                                   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
2563 ว่าด้วยจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  และเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1  ตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมุ่งเน้นทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและเข้าใจบริบท
ของพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นของการใช้ภาษาท่ีสาม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดให้โรงเรียนชายขอบมีโอกาส
เรียนรู้ภาษาเมียนมาร์  ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการส่ือสารมากขึ้นเป็นการสนองตอบต่อความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน ชุมชนและสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างประชากรให้มีความสามารถ ในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารและเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนสามภาษา   Trilingual  Communicative  
Approach 
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการส่ือสารภาษาอาเซียนสู่สากล  (ไทย-เมียนมาร์-อังกฤษ)  ของนักเรียนให้
สอดคล้องของบริบทท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1  จ านวน  1  โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยรูปแบบ
สามภาษา   
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถส่ือสาร (ฟัง พูด) ภาษาเมียนมาร์ ได้ในชีวิตประจ าวัน 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนก าหนดรูปแบบการจัด

กิจกรรม 
พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรวิกา พงศาปาน 

2 ด าเนินการสอน ทักษะการส่ือสาร 
โดยรูปแบบสามภาษา (Trilingual 
Communicative Approach)  

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ครู YiYi Cho 

3 นิเทศ ติดตาม ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
4 สรุปและประเมินผล มีนาคม – เมษายน 2563 นางสาวกรวิกา พงศาปาน 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  15,000  บาท 
 

ท่ี รายละเอียด 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ประชุมครูเพื่อวางแผนก าหนดรูปแบบ 
การจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 วัน 

- - - - 

2 ด าเนินการสอน ณ โรงเรียนด่านสิงขร                
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะเพื่อการส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา                                                       
- ค่าวิทยากร  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 

12,000 
1,000 

3 นิเทศ ติดตาม 
- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือการนิเทศติดตาม 

  
1,000 

  
1,000 

4 สรุปและประเมินผล 
- ค่าถ่ายเอกสารเล่มสรุปรายงานโครงการฯ 

   
1,000 

 
1,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000 1,000 2,000 15,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนด่านสิงขร  ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม        

การเรียนการสอนทักษะเพื่อการส่ือสารโดยรูปแบบ           
สามภาษา Trilingual Communicative 
Approach 100 เปอร์เซ็นต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจรายการ แบบส ารวจรายการ 

2. นักเรียนของโรงเรียนด่านสิงขร ร้อยละ 100  
สามารถส่ือสาร (ฟัง พูด) ภาษาเมียนมาร์ 

การประเมินผลสรุป          
(Summative 
Evaluation) 

แบบเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอาเซียนสู่สากลและสามารถน าไปสู่การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น              
และประกอบอาชีพได้ 
 7.2 โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนทักษะการ
ส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach ของสถานศึกษาอื่นๆ 
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ชื่อโครงการ    โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
ตัวชี้วัดที่ 1   จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
   ท่ีจ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
           สืบเนื่องด้วยรัฐบาลได้ประกาศเมื่อ  พุทธศักราช  2542  ก าหนดให้วันท่ี  29  กรกฎาคมของทุกปี  เป็น 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง  ปัญหาการใช้ค าไทย  เมื่อวันท่ี  29  กรกฎาคม 
2505  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยท้ังชาติตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย  และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาติ  
ภาษาเป็นส่ือใช้ติดต่อกันและท าให้วัฒนธรรมด้านอื่นๆ เจริญขึ้น แต่ละภาษา มีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกัน
ในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดคนท้ังชาติและเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย 
 ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้จัดให้มีการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
รัชกาลท่ี 9  และน้อมน าพระราชกระแสรับส่ังของรัชกาลท่ี 10   ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญท่ีจะ
ร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยและเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
ของผู้เรียน รวมท้ังเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมด้านภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรด้านภาษาไทย  
รวมท้ังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญท่ีจะร่วมมือร่วมใจกัน ท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์
ภาษาไทย 
            2.2  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
            2.3  เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 
                   นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด  119  โรงเรียน ได้เข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย                      
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพและมี
ผลงานเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือก 
ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

พฤษภาคม 2563 
 

ประธานศูนย์ฯ 
นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือก 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มิถุนายน  2563 นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
      งบประมาณ  14,300  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ด าเนินการ

คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
1) ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมแข่งขันและ

คณะกรรมการ จ านวน 60 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ   
2) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

และคณะกรรมการ จ านวน 60 คนๆ ละ 25 บาท    
1 มื้อ   

3) ค่าจัดจ้างส าเนาเอกสารที่ใช้ในการแข่งขัน 
4) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ค่าพาหนะของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
       
         
 

 
 
 
 

4,800 
 
 

1,500 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7,000 

 

รวมทั้งสิ้น - 7,300 7,000 14,300 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ทุกศูนย์ 

ส่งผลงานนักเรียน/ตัวแทนนักเรียน   
ท่ีชนะเลิศล าดับท่ี 1-3 เข้าร่วมแข่งขัน 

- รายงานผลการแข่งขัน ระดับศูนย์ฯ - แบบรายงานผล 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี   
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ทุกรายการ 

- รายงานผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นท่ีฯ - แบบรายงานผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          
 7.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
           7.2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานด้านภาษาไทยของนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ มากขึ้น 
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ชื่อโครงการ  นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่    1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ    

ท่ี 21 (3R8C) 
   2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
   7. ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครู ผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้ค าปรึกษา  

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบ  นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโนบายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมายในทุกมิติ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้เรียน          
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า (Career Education)  การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น     
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมื อง มีหลักคิด       
ท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
โดยมีหลักการส าคัญอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็น      
ของผู้อื่น มีการปรับเปล่ียนบทบาทผู้นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีจะน า
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศการศึกษา  ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนและช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามเปูาหมาย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น               
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์    
เขต 1 
 2.2 เพื่อพัฒนา/สรางรูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศกใ์ห้มคุีณภาพ    
 2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อยางมีคุณภาพ 
 2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
และการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการนิเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ 
PLC  จ านวน  4  ครั้ง 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ  เครื่องมือนิเทศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน  10  ชุด 
  3) นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัด จ านวน 119  โรงเรียน อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
  4) เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น วิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้   
ของครูผู้สอน การบริหารจัดการของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัยและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบจดหมายข่าว (Supervisor News) 
บทความทางวิชาการ ส่ือนิเทศออนไลน์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการน าผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่             
สู่สาธารณชน  

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศร่วมกัน    
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้      
ในศตวรรษที่ 21 ได้รับการนิเทศและน าไปใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 3  
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ     
       

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
- ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากร 
- วางแผน แลกเปล่ียนเรียนรู้  PLC 

 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2562 
มกราคม–กันยายน2563 

 
นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตามผลโรงเรียนในสังกัดแบบบูรณาการ 
- งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

- งานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
มกราคม - กันยายน 2563 
 

 
คณะศึกษานิเทศก์ 
สพป.ปข.1 

กิจกรรมที่ 3 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ Best Practice 
สรุป ประเมิน รายงานผล 

 
สิงหาคม–กันยายน 2563 

 
นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  90,000  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากร  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 11 คนๆ ละ 50 บาท  
4 ครั้ง 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุม แผนปฏิบัติ
การนิเทศ คู่มือนิเทศ 

- ค่าวัสดุ 

 
 
 

 
2,200 

 
3,500 

 
 
 
 

 
1,180 

 
2,200 

 
3,500 

 
1,180 

2 กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตามผลโรงเรียน 
ในสังกัดแบบบูรณาการ 
- ค่าพาหนะในการนิเทศ  

 
 

 

 
 

54,000 

 
 

 

 
 

54,000 
3 กิจกรรมที่ 3  แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่      

Best Practice สรุป ประเมิน รายงานผล 
- ค่าเบ้ียเล้ียงในการศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ 11 คนๆละ 240 บาท 3 วัน  
- ค่าท่ีพัก 11 คนๆ ละ 600 บาท 2 คืน  
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
 
 

 
 

7,920 
 

13,200 
 

 
 
 
 
 

8,000 

 
 

7,920 
 

13,200 
8,000 

รวมทั้งสิ้น - 80,820 9,180 90,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ 

จากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร  
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจน าผลนิเทศไป

บริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ สอบถาม สังเกต 
 

นิเทศ  สอบถาม 

คู่มือนิเทศ 
แบบนิเทศ 
แบบนิเทศ 

          
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครูทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ แนะน า ให้ค าปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ 
 7.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนางานนิเทศการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี 
 7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ได้รับการนิเทศ มีการนิเทศภายใน และน าไปใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดที่ 7   ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบ  นางบุญเรียม  แก้วดี 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2563 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2551  และ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  ตามมาตรา 56  บัญญัติให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  45  วรรค
หนึ่ง  หรือมาตรา  50  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้น  แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู  
ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณี  หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว19  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  2563  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  ต้องจัดให้มี
การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 เพื่อให้การอบรมปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  จึงก าหนดจัด
โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563    
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา  แนวทางการปฏิบัติตน  และปฏิบัติงานในหน้าท่ี  รักษา
ไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  เกียรติคุณของ  “ครู” 
 2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ  ระเบียบ  วินัย  ของข้าราชการและเพื่อให้รับทราบ
ถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ    
 2.3 เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างบุคคลและองค์กร 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งครูผู้ช่วย  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563  
จ านวน  100  คน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ครูผู้ช่วยท่ีเข้ารับการอบรมทุกคน  มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร  มีวินัยในตนเอง  มีความตระหนัก     
ต่อภาระหน้าท่ี  ยึดมั่นในคุณธรรม  มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม  และมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ      
   

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. แจ้งครูบรรจุใหม่เข้ารับการอบรม 
4. ด าเนินการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
5. ประเมินผล  สรุปรายงาน 

มีนาคม  2563 
เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
พฤษภาคม  2563 
มิถุนายน  2563 

นางบุญเรียม  แก้วดี 

 

5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  21,600  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1  

- ส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ติดต่อประสานงาน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

2 กิจกรรมที่ 2 เสนอโครงการ / แต่งต้ังคณะกรรมการ  
ด าเนินโครงการ 
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆ ละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 120 คนๆ ละ 50 บาท 
- เอกสารการอบรม 

 
 

 
 

9,600 
6,000 

 
 
 
 

6,000 

 
 

9,600 
6,000 
6,000 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 15,600 6,000 21,600 

 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

- ประเมิน 
- ทดสอบ 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 

          
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมทุกคน  มีทัศนคติท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติตน  และปฏิบัติงาน  ตลอดจนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
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ชื่อโครงการ ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน  

  ปีการศึกษา 2562 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
 และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ผู้รับผิดชอบ นางบังอร  ครุฑไชยันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2562 – กรกฎาคม 2563      
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่วัยก่อนเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 18 ก าหนดให้มี
การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 9 ปี  ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหกเข้า
เรียนในสถานศึกษา เว้นแต่จะสอบได้ช้ันปีท่ีเก้ าของการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น การศึกษาภาคบังคับ  จึงมี
ความส าคัญยิ่งต่อการวางรากฐานของบุคคลให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คู่
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแผนพัฒนา
การศึกษา 2560 - 2579 เน้นให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอันจะ
ส่งเสริมให้การขับเคล่ือนแผนการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ประกอบกับสภาพ
ปัจจุบัน เด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มท่ีจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคันสูงขึ้น  
 ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการติดตาม
นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนท่ีออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2562 ได้กลับเข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 2.2 เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 2.3  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคนได้เข้าเรียน
ต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      1) นักเรียนท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนท่ีออกกลางคันทุกคน กลับเข้ามา    
เรียนต่อท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
  2) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดลดลงร้อยละ 0.10  
 
 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
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       ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ   
 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤศจิกายน 2562 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน / ประชุม

คณะกรรมการ 
ธันวาคม 2562 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 

3 ส ารวจข้อมูลเด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออก
กลางคันและเด็กออกกลางคันโดยใช้ข้อมูล 
DMC และส ารวจจากโรงเรียน ในสังกัด 

พฤศจิกายน–ธันวาคม 2562 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 

4 สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อจ าแนกปัญหา   
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

มกราคม 2563 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
และคณะ 

5 ติดตามนักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโน้ม       
จะออกกลางคัน และออกกลางคัน 

มกราคม–กรกฎาคม 2563 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
และคณะ 

6 สรุปผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2563 นางบังอร ครุฑไชยันต์ 
 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ    -    บาท 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

เด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 
ได้กลับเข้ามาเรียนต่อในปีการศึกษา 
2563 ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

- การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

- แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เข้าเรียนและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
 7.2 เด็กท่ีมีแนวโน้มจะออกกกลางคันและเด็กออกกลางคันทุกคนกลับมาเข้าเรียนท้ังในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม 
    รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบ  4  (รุ่น 3) 

      สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
     และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
      ตัวชี้วัดที่ 1     ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

            ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบาย
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง   ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะ
องค์รวม  (holistic)  เน้นการประเมินตามสภาพจริงท่ีไม่ยุ่งยาก  เพื่อลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินท่ีมีเปูาหมายในการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา  มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ในการปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และ
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
            ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนท่ีจะ
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 จึงเห็นสมควรให้มีการส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินแนวใหม่ให้แก่
โรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่ือสาร สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 4 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 2.2  นิเทศ ติดตามและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) โรงเรียนท่ีรับการประเมินภายนอก
รอบ 4 ให้มคีวามพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
 2.3  เพื่อประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง       
ปี 2561  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

                        1) อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือสารสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายนอกรอบ 4 (รุ่น 3)  จ านวน 30 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 90 คน จ านวน 2 วัน 
                  2) นิเทศ ติดตามและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) โรงเรียนท่ีรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 จ านวน 30 โรงเรียน 

                   3)  ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง     
ปี 2561 จ านวน 119 โรงเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
                 1)  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถน าไปสู่การขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
                 2)  สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
                 3)  ผลการประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ปี 2561 โรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 100 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจเพื่อ

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  รอบ 4 

กิจกรรมที่ 2  
- นิเทศ ติดตามและซักซ้อมการประเมิน              

(Mock Assessment) 
กิจกรรมที่ 3  
- ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปี 2561 

 
เมษายน 2563 

 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2563 

 
นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 
 
 
 
นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร
และคณะ 
 
นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร
และคณะ 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  55,200  บาท    
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ  2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมและคณะท างาน 100 คนๆ ละ 25 บาท    
4 ม้ือ 

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะท างาน รวม 100 คนๆ ละ 80 บาท/มื้อ       
2 ม้ือ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 10 ช่ัวโมงๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
    

12,000 

 
10,000 

 
 

16,000 

  
10,000 

 
 

16,000 
 
 

12,000 
 

 

 

 

2 

 

3 

 

- ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร 2 ห้อง ๆ ละ 800 บาท  
2 คืน 

- ค่าพาหนะเดินทางส าหรับวิทยากร 2 คน 
- วัสดุท่ีใช้ในการอบรม 
- ค่าจ้างส าเนาเอกสารการอบรม 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและซักซ้อมการประเมิน 
(Mock Assessment) 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง / ค่าพาหนะ 
กิจกรรมที่ 3 ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
- ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

3,200 
 

2,000 
 
 
 
 

6,000 
 
 

- 

 
 
 

3,000 
3,000 

 
 
 
 
 

- 

3,200 
 

2,000 
3,000 
3,000 

 
 

6,000 
 
 

- 
 

รวมทั้งสิ้น 12,000 37,200 6,000 55,20 
 

หมายเหตุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ      

ในระบบการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 สามารถน าไปสู่การขับเคล่ือนการประกัน 
คุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาร้อยละ 100 มีความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 4  

3. โรงเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

- ประเมินความรู้ 
- นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
 
 
 
- การนิเทศติดตาม 
  
- นิเทศติดตาม 
- ประเมินตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 
 
 
 
- แบบนิเทศ 
 
- แบบนิเทศ 
- แบบประเมิน 
ตรวจสอบ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบ 4 มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561            
สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา          
การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 7.2  สถานศึกษาสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ชื่อโครงการ     การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปูองกันการทุจริต 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวชี้วัดที ่4    สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวนรารัตน์  รักสม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ก าหนดให้สถานศึกษา   
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการ
ตามนิติกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตามกฎหมาย  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
นโยบายและวางกรอบมาตรการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล  โดยในปี  2555  ได้น ามาแปลงเป็น   
กลยุทธ์และกิจกรรมส าคัญใช้เป็นกรอบนโยบาย และแนวทางด าเนินงาน รองรับตามกลยุทธ์   เพื่อขับเคล่ือนไปสู่
การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า  จึงได้มีการ
ปรับเปล่ียนงบประมาณจากระบบเดิมซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นแผนงาน (Program Budgeting) 
ซึ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรท่ีน าไปใช้ (Inputs) ควบคุมการจัดสรรงบประมาณอย่างเข้มงวดและมีความ
เคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ  มาเป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลลัพธ์ (Performance-Base 
Budgeting) ซึ่งเป็นระบบท่ีให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจ  (Mission) ขององค์การ เปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบ  มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสะท้อน     
ให้เห็นผลลัพธ์  (Outcomes)  ของงาน  มีคุณลักษณะส าคัญอาทิ  เช่น  จัดสรรงบประมาณแบบยอดเงินรวม      
มีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง มีการค านวณต้นทุนผลผลิต  
 การบริหารงบประมาณระบบใหม่กับมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles (Management of 
the New Budgeting Program with 7 Hurdles) ประกอบด้วย 1) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)  
เป็นการสร้างระบบให้ครอบคลุมกระบวนการจัดสรรทรัพยากร  มีการก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองของ
หน่วยงานย่อยๆ รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ์ มีการก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผลและการรายงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ 2) การค านวณต้นทุนผลงาน/ผลผลิต (Output 
Costing) เพื่อเป็นการเช่ือมโยงกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร  และเป็นการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งให้ประโยชน์ เช่น  เป็นข้อมูลวิเคราะห์พื้นฐานในการจัดท า
โครงการใหม่ ๆ  เพื่อค านวณความคุ้มค่าจากการลงทุน เป็นต้น  3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement 
Management) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีดี จะช่วยลดปัญหาอันเนื่องมาจากพัสดุขาดมือ และก่อให้เกิดการ
ประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนผลผลิตหรือบริการ  4) การบริหารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ (Financial Management and Budget Control)  เป็นหลักประกันให้หน่วยงาน
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเก็บข้อมูล จัดท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ  5) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)  
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย การวางแผนก าหนดความต้องการใช้สินทรัพย์  การจัดการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์  การใช้งานและดูแลรักษา รวมถึงการทดแทนและการก าจัดสินทรัพย์เมื่อหมดความจ าเป็น   6) การ
รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน (Financial and Performance Reporting)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ   (1) การรายงานทางการเงิน  เป็นการยืนยันผลส าเร็จหรือล้มเหลว   แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ต้นทุนใน 
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การผลิตและการให้บริการ (2) การรายงานผลการด าเนินงาน แสดงผลการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการต่อหรือไม่ และ 7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในองค์การบรรลุวัตถุ ประสงค์และเป็นไปตามเปูาหมาย  การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ/ควบคุมด้านการบริหารงานการเงินการบัญชี ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารท่ีดี ระบบสารสนเทศ
ขององค์การสามารถตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส   ส่งเสริมให้มีการจัดสรรหรือใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาทุจริตในองค์กร  
 มีข้อตรวจพบว่าการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยภาพรวมยังมีข้อบกพร่องหลายประการ  
กล่าวคือ  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินท้ัง 7 ด้าน 
ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สถานศึกษาบางแห่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ส่งผล
ให้ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความ
ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัด  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น  โดยมองเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหาร
องค์การในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานท้ังในภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่งเดิม
จะเน้นเฉพาะการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี ส าหรับหน้าท่ีงาน 3 ลักษณะคือ การตรวจสอบ การติดตาม 
และการประเมินผล  ในปัจจุบันได้เน้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ  จึงเพิ่มการตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบการบริหาร  และประเมินการ
ปฎิบัติงาน การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา  ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน  โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจ านวน  
2 ราย  ซึ่งจะปฏิบัติงานแบบเข้าถึงสถานศึกษาโดยตรง ตรวจสอบ แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ช่วยให้การด าเนินงานตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปลอดจากการทุจริต   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  ให้สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดและปูองกันปัญหา
ทุจริตของหน่วยรับตรวจได้    
 
3.  เป้าหมาย   

3.1 ด้านปริมาณ 
 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดโดยละเอียดครบ   40   แห่ง   
3.2 ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้านการเงินการบัญชี  และการบริหารพัสดุ  ถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบและแนวปฏิบัติได้ทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา            ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2562 นางสาวนรารัตน์  รักสม 
2 ปฏิบัติงานภาคสนาม  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  40  แห่ง 
พฤศจิกายน  2562 – 

สิงหาคม 2563 
นางสาวนรารัตน์  รักสม 
 

3 สรุป และรายงานผล กันยายน  2563 นางสาวนรารัตน์  รักสม 
 

5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ     -     บาท 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
- ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดโดยละเอียด 

ตามปฏิทินการตรวจสอบ จ านวน 40 แห่ง   
- สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้านการเงิน

บัญชี และพัสดุ  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
และ แนวปฏิบัติได้ทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
- ตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน
ประเภทต่าง ๆ    

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงินตามท่ีระเบียบ  
ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

- กระดาษท าการตรวจสอบ 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้านการเงินบัญชี และพัสดุ  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
และแนวปฏิบัติได้ทุกแห่ง  ซึ่งท าให้ลดปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาได้ 
 7.2 บุคลากรในสถานศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมาย และ     
แนวปฏิบัติก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
สนองนโยบายสพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่2   สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2563  
 

 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นไปตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ท่ีจัดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการกระจาย
อ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 ก าหนดให้ “กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” 
 ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผล วางแผนการติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง     
 
2.  วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2.2  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารงานท้ัง 4 งาน การด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ทุกคนต้องมีวินัย” การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และติดตามการด าเนินการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2.3  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
            1)  เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพ จ านวน 20 เล่ม  

    2)  จัดประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน 3 ครั้งต่อป ี 
     3)  นิเทศ  ติดตามการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 120 โรงเรียน โดย ก.ต.ป.น 
และ อ.ก.ต.ป.น.  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
  2) โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  

-  รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ  
-  วิเคราะห์ข้อมูล  
-  จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ  
-  เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์  

มีนาคม – เมษายน 2563 นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 

2 ประชุม ก.ต.ป.น. 3 ครั้ง / ปี พฤษภาคม – สิงหาคม 
2563 

นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 

3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ  
การบริหารและการจัดการศึกษาของ 
สพป.ปข.1 ปีงบประมาณ 2563  
-  จัดท าเครื่องมือ, หลักฐานการประเมิน  
-  ก.ต.ป.น. ประเมิน สพป.ปข.1  

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

- นางสาวนันทกา สุจินพรัหม  
- ก.ต.ป.น. 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- จัดท าเครื่องมือติดตามฯ 
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มกราคม – กันยายน 
2563 

- นางสาวนันทกา สุจินพรัหม  
- ก.ต.ป.น. 
- อ.ก.ต.ป.น. 
 

5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
- สรุปและรายงานผลการติดตาม 

สพป.ปข.1 และโรงเรียนในสังกัด 

กันยายน  2563 นางสาวนันทกา สุจินพรัหม  
 

 
 
 
 
 



84 
 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     งบประมาณ  30,000  บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

1)  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 9 คน 3 ครั้ง 
2)  ค่าอาหารกลางวัน 11 คนๆละ 80 บาท 3 วัน 
3)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 11 คนๆ ละ 25 

บาท 3 วัน 

 
15,000 

 
 
 

 
 

2,640 
825 

 
 
 

 

 
15,000 
2,640 
825 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศ การด าเนินงานของ สพป.ปข.1 
1) ประชุม และประเมินการบริหารและการจัด

การศึกษา ของ สพป.ปข.1 
- ค่าเบ้ียประชุม ก.ต.ป.น. 1 ครั้ง 9 คน  
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องด่ืม   

ก.ต.ป.น. และผู้รับการประเมิน 55 คน      
คนละ 80 บาท 

- ค่าพาหนะกรรมการประเมนิ 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,400 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
4,400 

 
 

2,000 
4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล   
และนิเทศการบริหารงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน 
1) จัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การจัดการศึกษาของโรงเรียน  
2) ติดตามการด าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

5. สรุปผล และจัดท าเอกสารรายงานต่อ สพป.ปข.1 
และ ก.ต.ป.น. 

 
 

 
 

 
135 

 
135 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 9,865 135 30,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
 

1. จ านวนครั้งของการประชุม ก.ต.ป.น.
และการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
การบริหารงานท้ัง 4 งาน ของเขต
พื้นท่ี  

2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาจาก ก.ต.ป.น. 

3. ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน สพป.ปข.1 

4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลการบริหาร
ท้ัง 4 งานและงานตามนโยบายอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี 

 

1. เก็บข้อมูลจากแบบนิเทศ 
ติดตาม 

2. สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

1. แบบนิเทศติดตามโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

2. แบบนิเทศติดตามการด าเนินงาน
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
การด าเนินการตามนโยบาย    
“ทุกคนต้องมีวินัย” ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

4. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษางานท้ัง 4 และ
แบบสรุป 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ได้ข้อมูลจากผลการประเมินส านักงานเขตพื้นท่ี ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป 
 7.2  มีข้อมูลการบริหารงานท้ัง 4 งานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 7.3  รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และการด าเนินงานตามนโยบาย “ทุกคนต้องมีวินัย” ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ชื่อโครงการ   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา                                   

สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่ 2     สถานศึกษา  ส านกงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย  ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรวดี บุตรเล็ก  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการศึกษา               
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างท่ัวถึง              
มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียทางการเรียนสูงขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้การน าหลักธรรม
ของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีส านึกในคุณธรรมจริยธร รมท่ีเหมาะสม             
ในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ อีกท้ังน้อมน าการด าเนินชีวิต 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว      
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล คงไว้ซึ่งเอลักษณ์ความเป็นไทย  ซึ่งจากเหตุการณ์
ปัญหาต่างๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท าให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเพื่อให้
สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข จึงได้จัดท าโครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานี้ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังการประสานงานและการบริหารจัดการให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพื่อติดตามงาน ช้ีแจงข้อราชการ และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 2.4  เพื่อให้ได้รับการอบรมปลูกฝังศีลธรรม เข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าธ รรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานของตนเอง 
 2.5  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ก าลังใจและความสัมพันธ์ท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
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 2.6  เพื่อระดมความคิด และรับฟังความเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าข้อมูล 
ท่ีได้รับน าไปพัฒนาปรับปรุง และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  1) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม  ครั้งละจ านวน 160 คน  ประกอบด้วย  
   1.1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 
12 คน 
   1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 119 คน 
   1.3) เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือโรงเรียน จ านวน 29 คน                 
  2) จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละจ านวน 70 คน ประกอบด้วย  
   2.1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 
12 คน 
   2.2) ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน  58 คน    
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบนโยบาย จุดเน้น และ                
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทาง            
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการน านโยบาย   
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับฟังธรรมะและร่วมปฏิบัติธรรม 
และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว 
ในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
  4) ร้อยละ 100 เพื่อระดมความคิด และรับฟังความเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และน าข้อมูลท่ีได้รับน าไปพัฒนาปรับปรุง และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน     
                     
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

ท่ี กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
แจ้งสถานศึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง 
จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
ด าเนินการประชุม/เชิงปฏิบัติธรรม 
ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

- นางเรวดี บุตรเล็ก 
- นางพันธนนัท์ เล็กมาก 
- นางวัลญา กล่ินนิรัญ 
- ว่าท่ี ร.ต.อรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย 
 

 
 
 



88 
 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  133,600  บาท    
 

กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 160 คน จ านวน  4 คร้ัง  
คร้ังละ 1 วัน 

  
 

  

 1) ค่าวัสดุ    5,000 5,000 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 4 ครั้ง   

ครั้งละ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท (160 x 4 x 50) 
 32,000  32,000 

 3) ค่าอาหารกลางวัน 4 ม้ือ ๆ ละ 80 บาท       
(160 x 4 x 80) 

 51,200  51,200 

 4) ค่าถ่ายเอกสาร   5,000 5,000 
2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  จ านวน 70 คน จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ  
1 วัน  

    

 1) ค่าวัสดุ    4,000 4,000 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 4 ครั้ง   

ครั้งละ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท (70 x 4 x 50) 
 14,000  14,000 

 3) ค่าอาหารกลางวัน 4 ม้ือ ๆ ละ 80 บาท             
(70 x 4 x 80) 

 22,400  22,400 

รวมทั้งสิ้น - 119,600 14,000 133,600 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
3. เอกสารระเบียบวาระการประชุม  

และรายงานการประชุม 
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
5. เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

- การสังเกตผู้เข้าร่วมประชุม 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด และแนวทางในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 7.3  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับฟังธรรมะและร่วมปฏิบัติธรรม และมีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อโครงการ     ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม                                 

และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่  2   สถานศึกษา ส านกงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา  

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ            
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบ    นางเรวดี บุตรเล็ก  และ  นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)                 
พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือ                    
เลือกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานกับหน่วยงาน องค์กร           
ปกปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุนในการ
บริหารและการจัดการศึกษา โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง        
การปฏิบัติราชการของกระทรวงเพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการบริหารจัดการดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องมีการประชุมเพื่อวางแผน ก าหนดนโยบาย แนวทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
ตลอดจนรับทราบความเคล่ือนไหวในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถน านโยบาย แนวปฏิบัติท่ีได้รับ       
สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อให้ทราบเปูาหมายการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.3  เพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 2.4  เพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสามัคคี ในการขับเคล่ือนและพัฒนางานการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 2.5  เพื่อสร้างความเข้าใจ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกัน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
         1) จัดประชุมฯ จ านวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 คน 
   1.2) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 9 คน 
   1.3) เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน 
  2) จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม จ านวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม 
  3) จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน รับทราบและน านโยบาย เปูาหมาย แนวทางท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน รายงานความก้าวในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และรับทราบความเคล่ือนไหวในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
  3) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดวันประชุม จ านวน 2 ครั้ง/เดือน  

และแจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
2. จัดท าระเบียบวาระการประชุมฯ 
3. ด าเนินการประชุมฯ 
4. จัดท ารายงานการประชุม และแจ้ง            

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
5. ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานเสนอ     

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

- นางเรวดี บุตรเล็ก 
- นางสาวพัชราภรณ์  น้อยเรืองนาม 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  22,550  บาท 
 

รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประชุมรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ทุกกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง รวม 13 คน จ านวน  
27 คร้ัง 
1) ค่าวัสดุ 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 2 ม้ือ ๆ ละ 
    25 บาท (13 x 2 x 25 x 27) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17,550 
 

 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 

5,000 
17,550 

 
รวมทั้งสิ้น - 17,550 5,000 22,550 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
3. เอกสารระเบียบวาระการประชุมและรายงาน

การประชุม 
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

- การสังเกตผู้เข้าร่วมประชุม 
- การส ารวจความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้รับทราบ 
และน านโยบาย เปูาหมาย แนวทางท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและรับทราบความเคล่ือนไหวในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 7.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่2     สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบ   นางเรวดี  บุตรเล็ก,  ว่าท่ีร้อยตรีอรรถวัฒน์  ล้ิมสมัย  และนายปิยนันท์  พูนสวัสด์ิ
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้ังอยู่ เลขท่ี 239/1 หมู่ ท่ี 2           
บ้านหนองหิน ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นท่ี จ านวน 15 ไร่       
เป็นองค์กรหลัก มีหน้าท่ีด าเนินการตามภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคล่ือน         
การด าเนินงานท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษาให้มีการบริหารท่ีดี แต่เนื่องจาก            
สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบส านักงาน มีสภาพพื้นท่ีบางส่วนไม่เรียบร้อย และภูมิทัศน์        
ไม่ร่มรื่น สวยงาม รวมท้ังสภาพแวดล้อมบางส่วนไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัด
ตกแต่ง ปรับปรุงให้สวยงามและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็น ร่มรื่นให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการหรือมาเย่ียมเยือน รวมท้ังอ านวยความสะดวกให้คนพิการท่ีมารับบริการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่       
น่าท างาน   และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 
 2.2  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความประทับใจแก่บุคลากรและผู้มาบริการ                 
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
 2.3  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 
 2.4  เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนพิการท่ีมารับบริการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
  2) ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 98 ของสภาพแวดล้อมและภูมิ ทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความสะอาด ความร่มเย็น ร่มรื่น น่าอยู่น่าท างาน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
  2) ร้อยละ 90 ของคนพิการท่ีมาใช้บริการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความพึงพอใจ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 - นางเรวดี  บุตรเล็ก 

- ว่าท่ี ร.ต.อรรถวัฒน์ ล้ิมสมัย 
- นายปิยนันท์  พูนสวัสด์ิ 

2 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
3 ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมและ         
 ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 
 ส านักงาน 
4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  10,000  บาท  
 

รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรองส านักงาน     
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     
 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     
 1) ค่ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทดแทน   5,000 5,000 
 ท่ีทรุดโทรม     
 2) ค่าปุ๋ยและวัสดุอื่นๆ   5,000 5,000 

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. จ านวนครั้งท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงาน สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
2. มีท่ีจอดรถ ทางลาด ปูายและสัญลักษณ์ท่ีให้บริการข้อมูล 
    และห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
3. ร้อยละ 98 ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบส านักงาน 
    เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
    มีความสะอาด  ความร่มเย็น  ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าท างาน   
    เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน  และ  
    ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 90 ของคนพิการที่มาใช้บริการส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความพึงพอใจ  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความสะอาด ความร่มเย็น ร่มรื่น   
น่าอยู่น่าท างาน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานและผู้รับบริการ รวมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวก 
แก่คนพิการที่มาใช้บริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา   
    (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่     3.  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจท้ังระบบ 

    9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ      นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ  และ  นางเสาวรรณี  ธรรมโร 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2562  – กันยายน   2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษามีผลท าให้มีการลงทุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยภาครัฐมีสัดส่วนในการ
ลงทุนมากท่ีสุด  รวมท้ัง  ทุกภาคส่วนก็มีการลงทุนทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  ในการนี้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดท าระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษา ซึ่งนับเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็น
กรอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรร  และการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อความเข้าใจถึงแหล่งท่ีมีของทรัพยากร และการกระจายทรัพยากรเหล่านั้นท้ังในภาพรวมและในระดับต่างๆ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย  โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนว
ทางการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา  และการใช้จ่ายท่ีจ าเป็น เพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา ตลอดจนบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการลงทุนด้านการศึกษา  
และภาครัฐมีบทบาทในด้านการบริหารทางการศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นสัดส่วนท่ีสูง  และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด แม้ว่าจ านวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 จากนโยบายของโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษามีผลการศึกษาของโครงการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณการศึกษาท่ียืนยันได้ว่า ระบบการเงินและ
บัญชีของโรงเรียน ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี  ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการบัญชี  และ
การใช้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายทางการเงินได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนได้อีก    
ทางหนึ่ง 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นว่า การสร้างธรรมาภิบาล  
ในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญ  การมีบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐานจะเป็นฐานข้อมูลท่ีส าคัญในการพัฒนา
ระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ และ
สามารถด าเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้ึน  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลการเงินของสถานศึกษา  ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ด้วยระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 เพื่อน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของสถานศึกษา จากข้อมูลการเงินท่ีสถานศึกษา
รายงาน  เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.3 เพื่อประเมินความเส่ียง และความโปร่งใส ในด้านการเงิน และเป็นประโยชน์ในการก ากับติดตาม
ทางการเงินของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
จ านวน 120 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  2 วัน  โดยแบ่งจุดอบรม  ดังนี้ 
   1.1) โรงเรียนสังกัดอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอทับสะแก  จ านวน 1 วัน 
   1.2) โรงเรียนสังกัดอ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย  จ านวน  1  วัน   
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาได้ถูกต้อง   
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามก าหนดเวลา 
  2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลบัญชีการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานท่ีสามารถใช้ในการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 
  3) ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประเมินความเส่ียง และความโปร่งใสในด้านการเงิน
และเป็นประโยชน์ในการก ากับติดตามทางการเงินของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 

เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา     
ของสถานศึกษา  (ระบบบัญชีการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน                  
แจ้งสถานศึกษาส่งผู้รับผิดชอบ โรงเรียน 
ละ 1 คน เข้าร่วมอบรม 
จัดท าคู่มือประกอบการอบรม 
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยระบบ
ทางไกล (Video Conference) 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม 2562 
 
 
 

ตุลาคม 2562 – กันยายน  
2563 

 

- นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ  
- นางเสาวรรณี  ธรรมโร 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ     –     บาท  
 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถ

รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา       
ของสถานศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน       
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- การรายงานข้อมูลการเงิน  
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

- สอบถามความพึงพอใจ 

-โปรแกรมการรายงาน
หน้าเว็บไซต์ 

-แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษารายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้เป็นระบบ  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 7.2 สร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้สถานศึกษา 
 7.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีฐานข้อมูลส าคัญในการพัฒนา
ระบบทรัพยากรของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.4 สพป.ปข.1 สามารถติดตามการใช้จ่ายทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ ก ากับ  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 2                   สถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนา                               

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ                               
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม                                
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางพรรณทิพา  ชูช่ืน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การติดตาม (Monitouring) และการประเมินผล (Evalution) เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงานท่ี
ผู้บริหารทุกระดับช้ันต้องปฏิบัติ ในปริมาณท่ีมากน้อยและด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การ
ควบคุมคือ การตรวจสอบการท างานและก ากับการปฏิบัติ (Checking and directing actions) โดยการติดตาม
ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติได้จริงแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเปูาหมาย หรือกับ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ แล้วก าหนดวิธีด าเนินการท่ีเหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการอย่างยิ่ง ข้อมูลท่ีจะใช้ในการรายงาน
ของโครงการ แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุง
วิธีการตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
ท่ีมีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการน ามาซึ่งการตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ ส่งผลให้มีข้อมูล (Record) หรือการายงาน (Report) เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจ ว่างานท่ีก าลังปฏิบัติอยู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่ สมควรด าเนินการต่อ หรือแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไรต่อไป ตลอดจนผลการประเมินสามารถมีนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีดีเป็นต้นแบบ และมี
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยให้ฝุายบริหารได้มีข้อมูลใช้ใน         
การพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ   
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการตรวจ ติดตามงาน 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายท่ีส าคัญ ปีงบประมาณ  2563  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 1 ครั้ง 
  2) รายงานผลการด าเนินงาน ตามนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ  2563  แก่ศึกษาธิการจังหวัด  ปีละ 2 ครั้ง   
  3) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  2563   
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถรายงานผล       
การด าเนินงานโครงการและกิจกรรม เป็นไปตามตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ครบทุกตัวช้ีวัด ตามก าหนดระยะเวลา และมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดับดีเย่ียม 
  3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2563 เพื่อเผยแพร่ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
  

กิจกรรม / งานส าคัญ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
แต่งต้ังคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และตัวชี้วัดของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ สพป.ปข.1 เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน  รวบรวมข้อมูลโดยสร้างเครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูลในการด าเนินงานก ากับ ติดตามโดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
1) ติดตามนโยบายและตัวชี้วัดของ สพฐ. ผ่านระบบ e-MES  

และการประเมินเชิงประจักษ์   
2) ติดตามผู้ตรวจราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตุลาคม 2562 
มีนาคม 2563 

 
 
 

มีนาคม 2563 
 
 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางพรรณทิพา ชูช่ืน 

 3) ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ  สพป.ปข.1 
4) ติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการที่ 4 (Cluster) 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

กันยายน 2563 
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5.   งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ      -      บาท 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
-   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
ได้รับการติดตาม และประเมินผล          
การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  การด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์ของรัฐบาลและ สพฐ.  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

-   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1    
มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  2563 

- ตอบแบบสอบถาม 
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
  เอกสารรายงานผล 
  การด าเนินงานฯ 
  ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
 
 
- สรุปและรายงานผล 

- แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารสรุปและรายงานผล

การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการติดตามและประเมินผล
การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการราชการ ปีงบประมาณ  2563  
 7.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแนวทางในการบริหารจัดการ 
การศึกษาในปีต่อไป 
 7.4 หน่วยงานในสังกัด  ผู้เกี่ยวข้อง  รับทราบผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ               พัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
    ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที ่9   สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบ           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าหนดขึ้นตาม
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแนะน าของสภาการศึกษา ภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 ท่ีได้พิจารณาตาม
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการก ากับ ดูแล 
จัดต้ัง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีอ านาจในการบริหารจัดการบางประการเกี่ยวกับวิชาการ งบประมาณและบุคลากร ตาม
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ท้ังในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารงาน
ท่ัวไป  เป็นต้น 
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแนวการบริหารจัดการเขตพื้นท่ี     
โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (site-based management) ท่ีมุ่งการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากศูนย์รวมอ านาจ
ไปยังหน่วยปฏิบัติ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ข้ึน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้านของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ครบ 120 โรงเรียน  
  2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับได้ร้อยละ 98 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
  2) บุคลากรท้ังท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติท่ีได้รับการพัฒนามีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน      
ตามภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมความพร้อมในการด าเนินการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ สพป.ปข.1 
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ผอ.สพป.ปข.1 

2 ด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ 
สพป.ปข.1 ตามกิจกรรมและความต้องการ
ของเขตพื้นท่ี 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ผอ.สพป.ปข.1 

3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ผอ.สพป.ปข.1 
 

5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   127,170   บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมตามความต้องการและ          

ความเหมาะสม ท่ี ผอ.สพป.ปข.1 ก าหนด 
 127,170     127,170    

รวมทั้งสิ้น - 127,170 - 127,170 
 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน 
2. คุณภาพของบุคลากรและผู้บริหาร 

  
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัด
การศึกษาสูงขึ้น 
 7.2 ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
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ชื่อโครงการ     การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรียน 
    ตามโปรแกรม  SchoolMis       
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6    สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศวิชาการ 

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
ตัวชี้วัดที่ 9    สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสาระสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2563 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ          
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบ
ดังกล่าวก าหนดพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษา
ก าหนดเพิ่มเติมอันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นใจ         
ในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้ อมูลสาระ
สนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในคุณภาพ         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นงานท่ีต้องอยู่          
บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมรับผิดชอบการใช้งาน
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ท่ีจัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้งานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป. 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 120 คน 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูในกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงานในด้าน             
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได้ถูกต้อง 
  2) ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล
โรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผล        
การเรียนทุกคน ทุกช้ัน ทุกปีการศึกษา จนกระท่ังสามารถพิมพ์ ปพ. 1,ปพ.2,ปพ.3 ให้เสร็จส้ินและยืนยันข้อมูล           
การบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

ส ารวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัด 
และประเมินผลทางการศึกษา 

- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียน และการบันทึกผลการเรียน     
ตามโปรแกรม SchoolMis 
นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล   
ในช้ันเรียน และการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม 
SchoolMis 
สรุปและประเมินผล 

มีนาคม – เมษายน 
2563 

 
 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

 
กรกฎาคม – กันยายน 

2563 
 

สิงหาคม – กันยายน 
2563 

นางสาว กรวิกา พงศาปาน  
 
 
 
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
 
 
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
 
 
นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 
 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
      งบประมาณ  22,900  บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ด าเนินการอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผล  
การเรียนตามโปรแกรม SchoolMis 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม

และคณะท างาน รวม 130 คนๆ ละ 25 บาท
รวม 2 ม้ือ 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรมและ     
คณะท างาน รวม 130 คนๆ ละ 80 บาท 

- ค่าจ้างส าเนาเอกสารการประชุม 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6,500 
 
 

10,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
3,000 

 
 
 

6,500 
 
 

10,400 
 

3,000 
3,000 

รวม  - 16,900 6,000 22,900 
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6.   การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ครูในกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผล       
ทางการศึกษาสามารถด าเนินงานในด้านงานวัด       
และประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได้ถูกต้อง 

ส ารวจรายการ แบบส ารวจรายการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ครูในกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถด าเนินงานในด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันได้ถูกต้อง 
 7.2 ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลโรงเรียน 
บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียน    
ทุกคน ทุกช้ัน ทุกปีการศึกษา จนกระท่ังสามารถพิมพ์ ปพ. 1,ปพ.2,ปพ.3 ให้เสร็จส้ินและยืนยันข้อมูลการบันทึก
ผลการเรียนตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
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ชื่อโครงการ     การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
    เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน สพป.ปข.1  
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1    จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
    ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดท าประกาศเรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบปลายปี 
ของผู้เรียน โดยมีสาระส าคัญคือ ข้อสอบท่ีใช้สอบปลายปีของผู้เรียนให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบอาจเป็น             
การเขียนตอบแบบส้ันหรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย และข้อสอบท่ีใช้สอบปลายปีของผู้เรียนให้สถานศึกษา
เลือกใช้ตามแนวทาง ดังนี้  1. ข้อสอบของสถานศึกษาเอง ท่ีเป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาท่ีได้มาตรฐาน   2. ข้อสอบ           
ของสถานศึกษาอื่น ท่ีเป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาท่ีได้มาตรฐาน เช่น โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียน  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด เป็นต้น  และ 3.ข้อสอบท่ีพัฒนาโดย สพฐ. หรือ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 จากประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จึงได้ด าเนินการตามแนวทางโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลือกตาม
แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ประกาศไว้ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้เลือกตามแนวทาง
ข้อ 3 คือ ใช้ข้อสอบท่ีพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลผลการเรียนรู้ไปเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาระดับ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมการให้ผู้เรียนมีความพร้อมส าหรับรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษาท้ังการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้น า
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยข้อสอบกลางไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับโรงเรียน
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป                               
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  ปีการศึกษา             
2562 ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
     นักเรียนในช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  ทุกคน ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตาม
จ านวน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  ดังนี้ 
  1) ช้ัน ป.2  จ านวน  2,696  คน  
  2) ช้ัน ป.4  จ านวน  2,542  คน 
  3) ช้ัน ป.5  จ านวน  2,556  คน 
  4) ช้ัน ม.1  จ านวน  1,001  คน 
  5) ช้ัน ม.2  จ านวน     941  คน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสนามสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ 
โปร่งใสยุติธรรม  
  2) ผลประเมินมีความถูกต้องเท่ียงตรง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 
 
 
9 

ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบพร้อมแจ้ง
ส านักทดสอบทางการศึกษา 
รับต้นฉบับแบบทดสอบทุกช้ันทุกฉบับจาก
ส านักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ EPCC 
จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสาร
ประกอบการสอบ 
จัดประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินการสอบ
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
จัดส่งแบบทดสอบและเอกสารการสอบไปยัง
จุดประสานการสอบระดับอ าเภอ  
ด าเนินการทดสอบและตรวจเย่ียมสนามสอบ 
ส่งกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบไปตรวจ 
ส่งผลการทดสอบรายบุคคล รายโรงเรียน   
ให้ทุกโรงเรียนเพื่อน าผลไปใช้ตัดสิน         
ผลการเรียน 
จัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่เอกสาร 

ตุลาคม–พฤศจิกายน 2562 
 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
มีนาคม 2563 
 
8  มีนาคม 2563 
 
11–12 มีนาคม 2563 
13 มีนาคม 2563 
18-20 มีนาคม 2563 
 
 
เมษายน–พฤษภาคม 2563 

นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
  
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
 
 
นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 งบประมาณ   355,486   บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบพร้อมแจ้ง
ส านักทดสอบทางการศึกษา - - - - 

2 รับต้นฉบับแบบทดสอบทุกช้ันทุกฉบับ   
จากส านักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ 
EPCC 

- - - - 

3 จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสาร
ประกอบการสอบ 
- ค่าจัดพิมพ์ข้อสอบ ดังนี้ 

1) ป.2 จ านวน 2,696 ชุดๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน 80,880 บาท 

2) ป.4 จ านวน 2,542 ชุดๆ ละ 32 บาท 
เป็นเงิน 81,344 บาท 

3) ป.5 จ านวน 2,556 ชุดๆ ละ 32 บาท 
เป็นเงิน 81,792 บาท 

4) ม.1 จ านวน 1,001 ชุดๆ ละ 35 บาท 
เป็นเงิน 35,035 บาท 

5) ม.2 จ านวน 941 ชุดๆ ละ  35 บาท 
เป็นเงิน 32,935 บาท 

- ค่าวัสดุในการเตรียมการสอบ  

 

 
 

311,986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,000 

 
 

311,986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,000 

4 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินการสอบ
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมของผู้เข้าร่วม
ประชุม 250 คน (แยกตามอ าเภอ) และ
คณะท างาน 10 คนๆละ 25 บาท  

- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือด าเนินการสอบ     
เล่มละ 20 บาท ดังนี้ 

  1) ช้ัน ป.2, ป.4, ป.5 ช้ันละ 250 เล่ม 
  2) ช้ัน ม.1-3 ช้ันละ 70 เล่ม   

  
 

6,500 
 
 

19,200 

  
 

6,500 
 
 

19,200 
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ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
5 จัดส่งแบบทดสอบและเอกสารการสอบ     

ไปยังจุดประสานการสอบระดับอ าเภอ 
- - - - 

6 ด าเนินการทดสอบและตรวจเย่ียมสนามสอบ - - - - 
7 ส่งกระดาษค าตอบของทุกสนามสอบไปตรวจ - - - - 
8 ส่งผลการทดสอบรายบุคคล รายโรงเรียน   

ให้ทุกโรงเรียนเพื่อน าผลไปใช้ตัดสิน 
ผลการเรียน 

- - - - 

9 จัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่เอกสาร 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 140 เล่ม ๆ ละ 70 บาท 

- 9,800 - 9,80 

รวมท้ังส้ิน - 347,486 8,000 355,486 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

มีรายงานท่ีมีคุณภาพเพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้เพื่อในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษา  ในปีการศึกษาต่อไป 

ส ารวจรายการ แบบส ารวจรายการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  ครูผู้สอนมีแนวทางในการสร้างข้อสอบท่ีหลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตร ท่ีได้มาตรฐาน 
 7.2 โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือท่ีได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด
ขั้นสูง 
 7.3 ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามีรายงานท่ีมี คุณภาพเพื่อน าผลรายงานการทดสอบไปใช้                 
ในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษานิเทศก์มีข้อมูลพื้นฐานท่ีมีปร ะโยชน์           
ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าและค้นหาสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และโรงเรียน           
มีข้อมูลผลการเรียนท่ีบ่งช้ีความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ รายกลุ่มสาระ รายช้ันของนักเรียนอย่าง
แท้จริง สามารถน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณแบบ Active Learning  
    “Coding & Computing Science” 
สนองนโยบายสพฐ.ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 1   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    (3R8C)  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระท่ี 4 เทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบ และ
เทคโนโลยี วิทยาการค านวณ    
 การจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ “Coding & Computing Science” เป็นการจัดการเรียนรู้        
ท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเน้น
กระบวนการคิด  การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ มีส่ือท้ังแบบท่ีเป็น
ส่ือ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEM Education ท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้       
ท่ีเน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้ส่ือการเรียนรู้ในรูปท่ีสามารถสร้างสรรค์   
ได้หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน    
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการน าความรู้ต่างๆ ในหลายๆ 
ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และน ามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง หรือการน าไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณแบบ Active Learning 
“Coding & Computing Science” นี้ขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ “Coding & Computing Science” ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking)  
ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์   วิทยาการค านวณ  ระดับประถมศึกษา           
และมัธยมศึกษา เป็นเวลา  2 วัน      
  2) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้      
  3) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ
ค านวณ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในสังกัด  ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการ
ค านวณ  มีทักษะในการเรียนรู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สร้างผลงานได้   
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรม/งานส าคัญ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิทยาการค านวณในโรงเรียนเปูาหมาย 

เมษายน – พฤษภาคม  2563 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามผล มิถุนายน – สิงหาคม  2563 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 สรุป ประเมิน รายงานผล  กันยายน 2563 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ 

 

5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   62,900   บาท 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน      

ผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะท างาน 130 คน  
คนละ 130 บาท  2 วัน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 

33,800 
 
 
 

5,000 
2,400 

 
7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,500 

 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามผล 
- ค่าพาหนะ 

  
4,000 

  
4,000 

 รวม 7,200 52,200 3,500 62,900 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณท่ีเข้าอบรมร้อยละ 80 

มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ            
ในการอบรมและน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการค านวณ  
มีทักษะในการเรียนรู้ ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) สร้างผลงานได้   

นิเทศ ติดตาม 
 

แบบนิเทศ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนวิทยาการค านวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการค านวณ  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการค านวณ (Computational Thinking) ทักษะการเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยี (Digital Literacy) และมีทักษะในการเรียนรู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สร้างผลงานได้   
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ชื่อโครงการ      พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2    ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
    (Reading Literacy)                                                                                         
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดนโยบายขับเคล่ือนการศึกษาท่ีเน้นให้ความส าคัญ
กับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้”  ให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านรู้เรื่อง  เนื่องจากการอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy)     
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นยิ่งส าหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ  การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจ
ความหมายจะน ามาซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณแยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูล    
ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อชีวิต พร้อมท้ังสามารถถ่ายทอดส่ือสารให้ผู้อื่ นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของ
ทศวรรษที่ 21 หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่าน การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต  จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  อ่าน
คล่องเขียนคล่อง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการส่ือสารให้แก่ประชาชนต้ังแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ใน
ระดับท่ีซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่ จนกระท่ังสามารถดูแลตัวเอง มีอาชีพและมีรายได้ เป็นนักคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่งยาวนานถึง  14–15 ปี หรือในวัยของการศึกษาภาคบังคับ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ให้มั่นคง  
โดยพิจารณาว่า การอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่องและส่ือสารได้เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญสูงสุดอันดับแรกๆ 
ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน 
           จากผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนช้ัน ป.1–6  ภาคเรียนท่ี  1            
ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง   อยู่ในระดับปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ 2.83 
ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะต้อง
ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ     
ในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  ต้ังแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นและ
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดสร้างเครื่องมือท่ีใช้วัดผลและประเมินผลตามแนวทาง PISA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  ด้านปริมาณ 
  1) ครูผู้สอนช้ัน ป.3–4  จ านวน 119 คน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy)  เวลา 2 วัน 
  2)  ครูผู้สอนช้ัน ป.5–6  และช้ัน  ม.1–3  จ านวน 130 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy) โดยใช้วรรณคดี 
เป็นฐาน              
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนช้ัน ป.1–2  จ านวน 119 คน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนพัฒนาความสามารถ    
ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy)  ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูผู้สอนช้ัน ป.5–6 และช้ัน ม.1–3 จ านวน 130 คน สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy) โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ

ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy) ของ
ครูผู้สอนช้ัน ป.3-4 

เมษายน 2563 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading & Literacy) โดยใช้
วรรณคดีเป็นฐาน ของครูผู้สอนช้ัน ป.5-6 และ ม.1-3             

เมษายน 2563 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
      งบประมาณ   159,030   บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
& Literacy) ของครูผู้สอนช้ัน ป.3-4  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 12 ช่ัวโมง     

ช่ัวโมงละ 1,200 บาท       
- ค่าอาหารกลางวัน ของผู้เข้าร่วมประชุมและ

คณะท างาน จ านวน 126 คนๆ ละ 120 
บาท/มื้อ 2  มื้อ  

   
 
 

   14,400 

 
 
 
 
 

30,240 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14,400 
 

30,240 
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ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมของผู้เข้าร่วม

ประชุมและคณะท างาน จ านวน 126 คน  
คนละ 25 บาท/มื้อ 4 มื้อ    

-  ค่าพาหนะวิทยากร   
-  ค่าท่ีพักวิทยากร 1 ห้องๆ ละ 800 บาท/คืน 

3 คืน   
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการอบรม 125 

เล่มๆ ละ  70 บาท   
-  ค่าวัสดุท่ีใช้ในการอบรม  

 12,600 
 
 

5,000 
2,400 

 
8,750 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4,800 

12,600 
 
 

5,000 
2,400 

 
8,750 

 
5,000 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading & Literacy) โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน 
ของครูผู้สอนช้ัน ป.5-6 และ ม.1-3       
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 12 ช่ัวโมง   

ช่ัวโมงละ 1,200 บาท   
-  ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 130 คนและคณะท างานจ านวน 6 
คน รวม 136 คนๆ ละ 120 บาท/มื้อ 2 มื้อ 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมของผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 130 คนและคณะท างาน
จ านวน 6 คน รวม 136 คนๆ ละ 25 บาท/
มื้อ 4  มื้อ  

-  ค่าพาหนะวิทยากร    
-  ค่าท่ีพักของวิทยากร 1 ห้องๆ ละ 800 บาท/

คืน 3 คืน   
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการอบรม 130 

เล่มๆ ละ  60 บาท   
-  ค่าวัสดุท่ีใช้ในการอบรม 

   
 
 
 

   14,400 

 
 
 
 
 
 

 32,640 
 
  

 13,600 
 
 
 

   5,000 
   2,400 

 
   7,800 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

   5,000 

 
 
 
 

14,400 
 

32,640 
 
 

13,600 
 
 
 

5,000 
2,400 

 
7,800 

 
5,000 

รวมทั้งสิ้น 28,800 120,430 9,800 159,030 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  ร้อยละ 80 สามารถ   
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ   
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ได้หลากหลาย 

- ประเมินกิจกรรม 
  การจัดการเรียนรู้ตามแผน 
  การจัดการเรียนรู้ 
- สังเกตการสอน 

- แบบประเมินแผน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- แบบสังเกตการสอน 

2. ครูผู้สอน ร้อยละ 80 จัดท าเครื่องมือ
วดัและประเมินผลความสามารถ  ด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ตามแนวทาง PISA และ
น าไปใช้กับผู้เรียนได้เหมาะสมกับ
กิจกรรม 

- ตรวจสอบ  - แบบตรวจสอบ 

3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา    และ
มธัยมศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น    ด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

- ประเมินความรู้ความสามารถ 
  ของนักเรียนการรู้เรื่องการอ่าน  
  (Reading Literacy) 

- แบบประเมินความสามารถ 
  ด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
  (Reading Literacy) 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผลการทดสอบระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3  (O–NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นจากเดิม  ร้อยละ 3 
 7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็น  ด้านการรู้เรื่องการอ่าน  และมีสมรรถนะท่ีจ าเป็น  
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านคิดค านวณ  (R) Arithematics      
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่    1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 (3R8C)  
    2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
ผู้รับผิดชอบ   นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563   
 

   
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายในปีงบประมาณ 2563 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  โดยมีตัวช้ีวัดให้ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50  ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2561 พบว่าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.63 เมื่อเปรียบเทียบกับ    
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.00 สูงกว่า 2.63 และสูงกว่าระดับประเทศ 7.13 ถึงแม้ว่า             
จะมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ และอยู่ในล าดับ 1 ถึง 10 (Top Ten) ของประเทศ ก็ยังไม่เป็นท่ี      
น่าพอใจ ยังมีคะแนนเฉล่ียร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  28.62   เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 25.22 สูงกว่าร้อยละ 1.84 แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 1.42 ยังไม่เป็น
ท่ีน่าพอใจเช่นกัน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ       
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น        
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์  
 2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านการคิดค านวณ 
 
3.  เป้าหมาย  
        3.1 ด้านปริมาณ 
              1)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์  100  
คน   เป็นเวลา 2 วัน    
              2)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ จ านวน 4 กิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน  
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
               1)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2)  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านคิดค านวณ (R) Arithematics   
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัด    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- มอบนโยบาย มาตรการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ          
กลุ่มโรงเรียน 19 ศูนย์ 

 

พฤศจิกายน 2562 
 

นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์     
ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้านคิดค านวณ 

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผล 
 - นิเทศแบบบูรณาการ 
 - นิเทศทางไกล  
 - นิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการเครือข่าย  

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563 

นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการเครือข่าย 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์ด้านคิดค านวณ (R) Arithematics   
ประเภทบุคคล ครูผู้สอน นักเรียน 
1) แข่งขันคิดเลขเร็ว (Speed Math)  

- แข่งขันคิดเลขเร็วด้วยนิ้วมือ ระดับ ป.1 - 2 
- แข่งขันคิดเลขเร็วโดยใช้แบบทดสอบ ระดับ   

ป.1-3          
- แข่งขันคิดเลขเร็วโดยใช้แบบทดสอบ ระดับ   

ป.4-6  

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2) การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

- การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ    
ป.1-3    

- การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ    
ป.4-6    

- การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ    
ม.1-3    

สรุปผล มอบรางวัล ประเมิน และรายงานผล 
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5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       งบประมาณ   72,970  บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

คณิตศาสตร์  ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ด้านคิดค านวณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร

กลางวัน   ผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
คณะท างาน 120 คน ๆ ละ 130 บาท 2 วัน  

- ค่าจัดจ้างท าเอกสาร 120 ชุด ๆ ละ 30 บาท 
- ค่าวัสดุ     

 
 
 
 
 

 
 
 

31,200 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

31,200 
 
 

3,600 
3,000 

2 กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์ด้านคิดค านวณ (R) Arithematics   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมนักเรียน ครูผู้สอน  

กรรมการ 362 คน มื้อละ 25 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 228 คน มื้อละ 

50 บาท   
- ค่าอาหารกลางวันครูผู้สอนคณะกรรมการ 

134 คน มื้อละ 80 บาท  
 - ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานท่ี  

 
 
 
 

 
 

9,050 
 

11,400 
 

10,720 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 

9,050 
 

11,400 
 

10,720 
 

3,000 
1,000 

รวม - 66,970 6,000 72,970 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ร้อยละ 80มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80     

มีความพึงพอใจในการอบรม 
3. จ านวนโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนท่ีได้รับรางวลั

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 

สอบถาม 
 
 
สอบถาม 
 
นิเทศ 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบนิเทศ 

     
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านคิด
ค านวณ (R) Arithematics และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ครูผู้สอน นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์  
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ชื่อโครงการ      พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล                 
                                   ผ่านดาวเทียม  DLTV    
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
    และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 6      สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบ        นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563  
 

 
1.  หลักการและเหตุผล     
      การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง   
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  
ทุรกันดาร  ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานหนึ่ง คือ น า Digital 
Technology       มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ เรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television หรือ 
DLTV) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบทุกช้ันเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดส่ือการเรียนการสอน ซึ่งด าเนินการ
ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีการน า
เนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาลงระบบ e-learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการ  
ท่ีอยู่ชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู  ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียน
แบบ Offline และเผยแพร่แบบ Online อันจะเป็นการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทและสนองพระราชด าริในการท่ีจะพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า และได้จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ 
จัดการประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุก
แห่ง  ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญตามยุทธศาสตร์  ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
จัดการ และตระหนักถึงผลประโยชน์และความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน   โดยใช้การศึกษาทางไกล     
ผ่านดาวเทียม DLTV อย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV 
 2.2  เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
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3.  เป้าหมาย  
      3.1 ด้านปริมาณ 
      1) จัดประชุม สัมมนา โรงเรียนในโครงการการ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
โรงเรียนในโครงการจ านวน 60 โรงเรียน 1 ครั้ง 2 วัน  
      2)  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนในโครงการการ จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
                  3)  คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
             1)  ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  มีการ
บริหารจัดการ น าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2)  มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้งานได้ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม สัมมนาการจัดการศึกษา
ทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  โรงเรียนในโครงการ
จ านวน 60 โรงเรียน 1 ครั้ง 2 วัน 

เมษายน – พฤษภาคม  
2563 

นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
- สร้างเครื่องมือนิเทศ  
- นิเทศ ติดตามผลทางตรง 
- นิเทศทางไกล จดหมายนิเทศ นิเทศออนไลน์ ฯลฯ 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2563 

คณะศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มการจัดการศึกษา
ทางไกล 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ประเมิน สรุป มอบรางวัล และ 
รายงานผล 

 สิงหาคม – กันยายน 
2563 

นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์ 
คณะกรรมการ 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 งบประมาณ   21,200   บาท 
   

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม สัมมนาการจัดการศึกษา

ทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  โรงเรียนในโครงการ
จ านวน 60 โรงเรียน 1 ครั้ง 1 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน /ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 

คน ๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าพาหนะจัดนิทรรศการของโรงเรียน 

 
 
 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 

10,400 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,500 

 
 
 
 

1,800 
 

10,400 
2,500 
2,000 

2 กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ประเมิน สรุป มอบรางวัล และ 
รายงานผล 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าชดเชยน้ ามัน 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 

3,000 

 
 
 
 

1,500 

 
 
 

3,000 
1,500 

รวมทั้งสิ้น 1,800 15,400 4,000 21,200 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1.  ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ร้อยละ 80    
มีการบริหารจัดการ น าเทคนิคการจัดการเรียน    
การสอนและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกโรงเรียน ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม  

3. จ านวนโรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

สอบถาม  
 
 
 
นิเทศ 
 
 
ประเมิน คัดเลือก 

แบบสอบถาม 
 
        
 
แบบนิเทศ 
 
 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
และสามารถเป็นแบบอย่างได้  
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ชื่อโครงการ          แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2563 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 6        ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิต 
                                ได้อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้รับผิดชอบ        นางชวนฝัน ภูเตศวร  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย และการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น รวมท้ัง   
การจัดพื้นท่ีในสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  เพื่อการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้น าความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาทดสอบความสามารถทางการกีฬาด้วยตนเอง
และพยายามพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาให้สามารถไปสู่จุดสูงสุดท่ีจะเข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทน
ทีมชาติไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและเช่ือมต่อการพัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานไปสู่การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการด าเนินงานนโยบายท่ี 3 ด้าน
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพ 
พลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปี 2563 ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ในการแข่งขันและ
พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพ และพลานามัย มีสุขภาพกาย
และจิตท่ีดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้รักสามัคคี 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาในเวลาเรียน ได้แก่ 
ฟุตบอล ยิมนาสติก การลอยตัวในน้ า และ มวยไทย 
  2) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ   
อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง 
ประเภทละ 1 ทีม/อ าเภอ ส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2563 
  3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2563  จ านวน 3 ประเภทกีฬา ในเดือนกรกฎาคม 2563  ณ สนามกีฬาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
   3.1) กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ) จ านวน 4 ทีม 
   3.2)  กีฬาวอลเล่ย์บอล 2 รุ่น 
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    (1)   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง (เป็นนักเรียนภาคปกติ)  จ านวน 4 ทีม 
    (2)  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (เป็นนักเรียนภาคปกติ)   จ านวน 4 ทีม 
   3.3) กีฬาเปตอง 4 รุ่น 
    (1)  ทีม 3 คน หญิง อายุ 12 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)  จ านวน 4 ทีม 
    (2)  ทีม 3 คน หญิง อายุ 15 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)  จ านวน 4 ทีม 
    (3) ทีม 3 คน ชาย  อายุ 12 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)  จ านวน 4 ทีม 
    (4)  ทีม 3 คน ชาย  อายุ 15 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)  จ านวน 4 ทีม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาด้านกีฬาอย่างท่ัวถึง สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตนเอง 
  2)  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา    
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ได้รับการปลูกฝังนิสัยท่ีดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมต่อไปอย่างมี
ความสุข 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจ าปี 2563 ให้กับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาระดับอ าเภอ ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ 
และส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มกราคม 2563 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการตดัสิน พฤษภาคม 2563 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 
3. 1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2) ประชุมคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดการทีม 
มิถุนายน 2563 

 
นางชวนฝัน  ภูเตศวร 

4. จัดการแข่งขันกีฬาท้ัง 3 ประเภท ระยะเวลา 1 วัน กรกฎาคม 2563 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 
5. จัดท าเกียรติบัตรให้โรงเรียนท่ีชนะเลิศการแข่งขัน         

รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 
กรกฎาคม 2563 

 
นางชวนฝัน  ภูเตศวร 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2563 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 
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5.  งบประมาณรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   100,000   บาท 

  ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
2 
 
 
3 
 

 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
10 
11 
12 
13 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน (30 คนๆละ 25 บาท) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับประชุม 
คณะกรรมการตัดสินและผู้จัดการทีม 
(24 คนๆ ละ 25 บาท) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปี 2563 (200 คนๆ ละ 50 บาท) 
ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ/คณะท างาน/ 
ครู และนักเรียน (200 คนๆ ละ 80 บาท) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (15 คนๆ ละ 500บาท) 
ค่าจ้างท าปูายไวนิล 
ค่าถ้วยรางวัล 
1) กีฬาฟุตบอลชาย 1 ถ้วย 
2) กีฬาวอลเลย์บอล 2 ถ้วย (2 รุ่น) 
3) กีฬาเปตอง 4 ถ้วย (4 รุ่น) 
เงินรางวัลการแข่งขันกีฬา 
ชนะเลิศ                   จ านวน 3,000บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 2,000 บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1,000 บาท 
1) กีฬาฟุตบอลชาย 
2) กีฬาวอลเลย์บอล 
3) กีฬาเปตอง 
ค่าวัสดุการแข่งขันกีฬา 
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา 
ค่าเช่าเต้นท์ 3 หลัง และเก้าอี้ 60 ตัว 
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6,000 
12,000 
24,000 

 
 
 
 

 

750 
 

600 
 
 

10,000 
 
 

16,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
2,400 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
1,000 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

2,250 

750 
 

600 
 
 

10,000 
 
 

16,000 
 

7,500 
 

1,000 
 

500 
1,000 
2,000 

 
 
 
 

6,000 
12,000 
24,000 
2,000 

10,000 
2,400 
2,000 
2,250 

รวมทั้งสิ้น 49,500 42,750 7,750 100,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน

กีฬาในเวลาเรียน 
2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬา         

3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
และ เปตอง 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาด้านกีฬา  
อย่างท่ัวถึง สามารถเรียนรู้และฝึกฝน        
ได้ด้วยตนเอง 

4. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตดี      
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ าใจ   
เป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบต่องาน        
ท่ีได้รับมอบหมาย ได้รับการปลูกฝังนิสัย     
ท่ีดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมต่อไป      
อย่างมีความสุข 

- การส ารวจ 
 
- การสังเกต 
 
 
- จัดการแข่งขันกีฬา 

- แบบส ารวจ/แบบรายงาน 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต /สัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการศึกษาด้านกีฬาอย่างท่ัวถึง และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน ได้ด้วยตนเอง มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา “รู้รักสามัคคี” สามารถท างานเป็นทีม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 7.2 นักเรียนมีใจรักในการเล่นกีฬาสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี  ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต 
 7.3 นักเรียนมีลักษณะนิสัยมีความรักในสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และกีฬาเพื่อการอาชีพ 
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ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน   
    ปีการศึกษา 2563   
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 9    สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 
    การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ    
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ และในตัวช้ีวัดท่ี 9 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เห็นว่าข้อมูลสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ออกแบบ  จัดท าระบบ และพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการข้อมูลสารสนเทศ  ส าหรับใช้เพื่อการบริหารจัดการ การจัดท าข้อมูลสถิติ  และเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ  ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1) การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  เป็นโปรแกรมท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีมีอยู่จริงในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยท าการปรับปรุง
จ านวน 3 ครั้ง  คือ  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน)  ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน)  และข้อมูลส้ินปีการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม)   
 2)  การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์        
ในโรงเรียน  จ านวน  76  รายการ  จ าแนกประเภทได้  4  ประเภท  คือ  ครุภัณฑ์ส านักงานโรงเรียน  ครุภัณฑ์
การศึกษา  ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว  และครุภัณฑ์ยานพาหนะ    
 3)  การจัดเก็บข้อมูลอาคารท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (B-Obec) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล 
ส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน  โดยก าหนดรูปแบบ  ประเภท  แผนผัง  ตลอดจนภาพถ่ายของส่ิงก่อสร้าง  
 4)  การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS)  เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
จัดการศึกษาประกอบด้วย 
  4.1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
  4.2)  ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA)  
  4.3)  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน 
 5) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
น าเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงท่ีต้ัง (Area Based Management) 
 
 
 
 



129 
 
 และจากการลงพื้นท่ีของโรงเรียนในสังกัด พบว่าผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดท าข้อมูล  ท าให้ข้อมูลส้ินปีการศึกษามีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง       
และประกอบกับโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ท าให้บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีชัดเจนในการจัดท าข้อมูล จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม  
 2.2  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐานตามจ านวน
นักเรียนท่ีมีตัวอยู่จริง  
 2.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ   
 2.4  เพื่อให้โรงเรียนใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 ในระบบ ดังนี้   
   1.1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)   
   1.2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (B-Obec) 
   1.3) การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) 
   1.4) การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education 
Management Information System : EMIS)   
  2) โรงเรียนในสังกัด 120 โรง สามารถยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) สถิติข้อมูลของโรงเรียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้บริหารจัดการ 
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีลงในเว็ปไซต์  
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 
 
4 

แจ้งสถานศึกษาทุกโรงเรียนส่งผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 1 คน เข้าร่วมการประชุม  
จัดท าคู่มือการใช้งาน (ลงเว็บไซต์)  
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ / กิจกรรม work shop  
รุ่นท่ี 1 อ าเภอเมือง ฯ อ าเภอทับสะแก 
รุ่นท่ี 2 อ าเภอบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

เมษายน – มิถุนายน  
2562 

นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ   35,550   บาท  
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
2 
 
3 

 

ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(135 คน x 25 บาท/มื้อ x 2 ม้ือ) 
ค่าอาหารกลางวัน  
(135 คน x 80 บาท/มื้อ x 2 วัน) 

7,200 
 

 
 

6,750 
 

21,600 

 
 
 
 

 

7,200  
 

6,750 
 

21,600 
รวมทั้งสิ้น 7,200 28,350 - 35,550 

 

หมายเหตุ ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ติดตามการยืนยันข้อมูล 
หน้าเว็บไซต์ สพป.ปข.1 

แบบติดตาม 

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ท่ีลงในเว็บไซต์ ได้ถูกต้อง  

หน้าเว็บไซต์ สพป.ปข.1  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับใช้   
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน   
 7.2 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดสรรงบประมาณ    
ครั้งแรก 
 7.3 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 7.4  บุคลากรของสถานศึกษามีความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในงานข้อมูลเด็กและของสถานศึกษา 
 7.5  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีมาตรการกลไก ในการเฝูาระวัง
การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนให้มีความถูกต้องในปีการศึกษา 2563  
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ชื่อโครงการ     สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน  
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1      ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัดที่ 2     ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด

ท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ผู้รับผิดชอบ      นางรัชนก อยู่หนุน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะสร้างความ เข้มแข็งให้กับองค์กรสภานักเรียน และ
กรรมการนักเรียน เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรท่ีจะปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น
กล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของสังคมไทยในการให้ความรู้ 
ความคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการอบรมส่ังสอนเด็ก เยาวชน ให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องขัดเกลา 
ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม คุณธรรมท่ีดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็กท่ีจะต้องออกไปเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียน ช่วยพัฒนาคน พัฒนาสังคม แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ โรงเรียนต้องส่งเสริมพฤติกรรม สร้างสรรค์ให้เกิด
กับนักเรียนทุกคนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกท่ีดีของ 
หมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าท่ีในทางท่ีถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดี ยอมรับความคิดเห็น  
ของผู้อื่น มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตท่ีดีของประเทศชาติสืบไป  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียนโรงเรียนให้เกิดขึ้นในระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง    
มีประสิทธิภาพ  
 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมท่ียึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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3.  เป้าหมาย   
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 35 โรงเรียน     
ท่ีเป็นประธานสภานักเรียน 1 คน และเลขานุการสภานักเรียน 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน และครูผู้รับผิดชอบ
งานสภานักเรียน 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมท้ังส้ิน 105 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  
  2)  จัดต้ังสภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    
  3)  จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์    
เขต 1 จ านวน  105  คน เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตระนาวศรี ช้ัน 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการด าเนินงาน
สภานักเรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยยึดหลักนิติธรรม      
ความสมานฉันท์             
  3)  ร้อยละ 80 ของสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียน และสภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนโรงเรียนและสภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
                                                                               
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ  
 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ                         
ประสานงานวิทยากร/ประชุมคณะวิทยากร/จัดสถานท่ี
อบรม/แจ้งสถานศึกษา/แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน                              
จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน                  
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) 
จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1            
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี (ช้ัน 2) สพป.ปข.1                                  
สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตุลาคม 2562 
มีนาคม 2563 

 
มิถุนายน 2563 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 

สิงหาคม 2563 

นางรัชนก อยู่หนุน 
นางรัชนก อยู่หนุน 
 
นางรัชนก อยู่หนุน 
 
นางรัชนก อยู่หนุน 
 
 
นางรัชนก อยู่หนุน 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   81,870  บาท    

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียนให้แก่ประธานสภานักเรียน และ
เลขานุการสภานักเรียน และครูที่รับผิดชอบงาน
สภานักเรียนโรงเรียน เพื่อด าเนินการคัดเลือก
ผู้แทนสภานักเรียนโรงเรียน แต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม   
70 คน (โรงเรียนขยายโอกาสโรงละ 2 คน)       
ครูผู้รับผิดชอบ 35 คน (โรงละ 1 คน) วิทยากร  
4 คน คณะท างาน 15 คน รวมท้ังส้ิน 124 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน    
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน  (เหมาจ่าย)     
- ค่าอาหาร (124 คน 80 บาท 4 ม้ือ) 
- ค่าอาหารว่างฯ (124 คน 25 บาท 4 ม้ือ) 
- ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการอบรม ส าหรับครู

ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จ านวน 35 คน/
คณะกรรมการฯ 1 คน/วิทยากร 4 คน รวม  
40 คน คนละ 20 บาท   (1 คืน)  

- ค่าท่ีพักนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม 70 คน     
คนละ 10 บาท  (1 คืน)                 

- ค่าจ้างท าปูายไวนิล                                                                      
- ค่าวัสดุ                                                                                  
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2 จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

(คณะกรรมการสภานักเรียนฯ/คณะท างาน 
รวม 37 คน ๆ ละ 170 บาท)                               

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่ีปรึกษากรรมการ
สภาฯ                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

 
 

6,290 
 
 

2,000 

 
 
 
 

 
 

6,290 
 
 

2,000 

รวมทั้งสิ้น 14,000 62,870 5,000 81,870 
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6.  การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการด าเนินงาน         
สภานักเรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา             
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และค่านิยม 12 
ประการ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรัก    
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยยึดหลักนิติธรรม และสมานฉันท์ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

ร้อยละของสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียน และ
สภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความเข้มแข็ง เข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ี ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียนโรงเรียน และสภานักเรียนเขตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สังเกต 
- การประชุมคณะกรรมการ

สภานักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 

- แบบสังเกต 
- รายงานการประชุม 

คณะกรมการสภา
นักเรียนระดับเขต  
พื้นท่ีการศึกษา 

 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 
  7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน และยอมรับในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความสมานฉันท์ 
 7.2 สภานักเรียนระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการด าเนินงานท่ีเข้มแข็ง มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นต้นแบบให้กับสภานักเรียนโรงเรียนและสภานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาในรุ่นต่อไป 
 7.3 กรรมการสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกรุ่น มีศักยภาพในการพัฒนา
โรงเรียนหรือนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
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ชื่อโครงการ        อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกด้านบริหารจัดการขยะ 
สนองนโยบาย สพฐ. ท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที ่8   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ

สถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

ผู้รับผิดชอบ        นางเรวดี บุตรเล็ก และ นางสาววรรณวลี  สุดสนิท 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและส าคัญท่ีทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา
เพราะทุกคนมีการสร้างขยะให้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยปริมาณมากและก าจัด
ค่อนข้างยาก วิธีการในการก าจัด ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ก่อให้เกิดอันตรายและสารพิษ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์   
และส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้เห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดให้การบริหารจัดการขยะ  
เป็นวาระแห่งชาติ การจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้ได้ผลระยะยาวนั้นต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ด้วยการปลูกจิตส านึกท่ีดี          
แก่บุคลากรในสังกัดเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีจิตส านึก 
ตระหนักในการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  
 2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลดีต่อครอบครัวและชุมชน  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการด้านบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม
ให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   จ านวน 70 คน 
ระยะเวลา 1 วัน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 95 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
  2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลดีต่อครอบครัวและชุมชน 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ           

สร้างจิตส านึกด้านบริหารจัดการขยะ 
3. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานฯ 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 นางเรวดี บุตรเล็ก 
นางสาววรรณวลี  สุดสนิท 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ  29,500  บาท 
 

 
ท่ี 

รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 อบรมสร้างจิตส านึกด้านบริหารจัดการขยะ 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 70 คน ระยะเวลา 1 วัน 
    

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (คนละ 25 บาท 2 มื้อ)  3,500  3,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน (คนละ 80 บาท 1 ม้ือ)  5,600  5,600 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

3.1 (1 คน x 1,200 บาท x 6 ช.ม.) 
3.2 (2 คน x 600 บาท x 3 ช.ม.) 

 
7,200 
3,600 

 
 

  
7,200 
3,600 

4 ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 
(300 กม. x 4 บาท x 2 เท่ียว) 

 2,400  2,400 

5 ค่าท่ีพักวิทยากร  1,200  1,200 
6 ค่าวัสดุ   5,000 5,000 
7 ค่าจ้างท าปูายไวนิล  1,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น 10,800 13,700 5,000 29,500 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. จ านวนบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม            

ตามโครงการจิตส านึกด้านบริหารจัดการขยะ 
2. ร้อยละ 95  ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธ ี

3. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลดีต่อครอบครัวและ
ชุมชน 

- ประเมิน 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 

 



137 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี 
 7.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีจิตส านึก 
ตระหนักในการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  
 7.3 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  น าความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันจะส่งผลดีต่อครอบครัว และชุมชน 
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ชื่อโครงการ      การพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 17    ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  
ผู้รับผิดชอบ   นางหริณญา   รุ่งแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และความพร้อมท่ีจะเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ป ระกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 โดยให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้
ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดหมายท่ีหลักสูตรก าหนด  
ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการศึกษามาเป็นเวลา 2 ปีการศึกษาแล้ว  จากการติดตามประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผลโดยภาพรวม ยังมีนักเรียนท่ีอยู่ในระดับ
ปรับปรุงจ านวนหนึ่ง เมื่อศึกษาสาเหตุพบว่าครูปฐมวัยยังมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
เด็ก  ไม่พบการวางแผนการประเมินพัฒนาการ  ไม่พบการจดบันทึก  และมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ความสามารถการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านการวางแผนมากท่ีสุด    รองลงมาคือการจัดระบบข้อมูล   
การน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก  และการแปลผลข้อมูล  ซึ่งท าให้ครูการศึกษาปฐมวัยไม่สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงควรมีการฝึกอบรมพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัยในด้านนี้   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  เห็นความส าคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้เต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาความสามารถครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) ฝึกอบรมครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ        
ครูการศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินพัฒนาการ  3  วัน  จ านวน 120 คน  และสรุปสะท้อนคิดจ านวน  2 วัน  
คณะท างาน  30  คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูการศึกษาปฐมวัยมีความสามารถด้านการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ประชุมจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัย 

ด้านการประเมินพัฒนาการ 
4. ติดตามผลการอบรม 
5. ประชุมสรุปสะท้อนคิด 

พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
 
กรกฎาคม – กันยายน 2563 
กันยายน  2563 

นางหริณญา รุ่งแจ้ง 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จ านวน   107,800   บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 แต่งต้ังคณะท างานและประชุมวางแผนการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมประชุม 20  คนรวม 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 130 บาท 

  
 

      2,600 

  
 

2,6oo 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัยด้านการ
ประเมินพัฒนาการผู้เข้าร่วมอบรม 120  คน   
รวม 3 วัน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน 
  คนละ  130 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
     
 
     
 

 
 
 

46,800 
 

8,400 

 
 
 
  
 
 

  5,000 

 
 
 

46,800 
 

8,400 
5,000 

3 ติดตามผลการฝึกอบรมเก็บข้อมูลสภาพจริง 
จ านวน  12  โรงเรียน 

 7,200 24,000 31,200 

4 สรุปสะท้อนคิดและเขียนรายงานผู้เข้าร่วมประชุม 
30  คน  รวม 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม และอาหารกลางวัน  
  ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 130 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

            
 
      7,800 

   
3,000 

 
 
 
 
 

  3,000 

 
 

7,800 
 

3,000 
3,000 

รวมทั้งสิ้น  75,800 32,000 107,800 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

ผลการอบรมครูการศึกษาปฐมวัย 
ด้านการประเมินพัฒนาการ 
ผลการสรุปสะท้อนคิด   

การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
การทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ 
การประเมินผลการสะท้อนคิด 

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  
แบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ 
แบบประเมินผลการสะท้อนคิด 

ครูการศึกษาปฐมวัยมีความสามารถ 
ด้านการประเมินพัฒนาการใน 
ระดับดีขึ้นไป 

การประเมินความสามารถด้าน 
การประเมินพัฒนาการ 

แบบประเมินความสามารถด้าน 
การประเมินพัฒนาการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก   
 7.2 ครูปฐมวัยน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก  และแปลผลข้อมูลผลการประเมินมาพัฒนา 
เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสาธารณภัยของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
สนองนโยบาย สพฐ.ท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวชี้วัดที ่3    ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ   นางนิตยา  วิชนา    
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – มิถุนายน  2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปูองกันและบรรเทาสารธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมรองรับสถานการณ์ไว้
ต้ังแต่ยามปกติ เพื่อปูองกันอันตรายหรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับท้ังชีวิตและทรัพย์สิน จากภัยท่ีไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหวฯ หรือมีผู้ท าให้เกิดข้ึน เช่น การเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟฟูา การลอบ
วางเพลิง การลอบวางระเบิด ล้วนเป็นภัยท่ีก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยส่วนรวม
ท่ีจะต้องด าเนินการหาวิธีปูองกันและระงังเหตุท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือตลอดจนการรักษา     
ความสงบเรียบร้อยเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการสาธารณภัยของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท่ีรับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ    
ในแนวทางในการจัดท าแผนปูองกัน แผนเผชิญเหตุ ตามหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น 
 2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเตรียมรองรับสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ        
มีการแจ้งเตือนภัยและการด าเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ   
    1)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปูองกันและแผนเผชิญเหตุ และซ้อมแผนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย  ให้ครูโรงเรียนละ 1 คน ได้แก่ ครูท่ีรับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  หรือครูท่ี
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดแห่งละ 1 คน รวม 120 คน ก าหนดจัด
ประชุม 2 รุ่น ดังนี้ 
   รุ่นท่ี 1 วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ าเภอบางสะพาน ได้แก่      
ครูจากอ าเภอเมืองฯ จ านวน 35 คน และอ าเภอทับสะแก จ านวน 25 คน รวม 60 คน  
   รุ่นท่ี 2 วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ าเภอบางสะพาน ได้แก่      
ครูจากอ าเภอบางสะพาน  จ านวน 38 คน  และอ าเภอบางสะพานน้อย จ านวน 22 คน รวม 60 คน 
  2) สถานศึกษาทุกแหง่ มีแผนการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน และแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบและมีการซ้อมการปฏิบัติหน้าท่ีของครูในโรงเรียน ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
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 3.2 ด้านคุณภาพ  
  1) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามนโยบายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ปลอดภัยจากภัยพบิัติต่างๆ 
  2) ร้อยละ 90 ของครูท่ีปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ               
และสามารถด าเนินงานความปลอดภัยและการจัดการสาธารณภัยของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถ
น าความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม / งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แจ้งสถานศึกษาส่งรายช่ือครูที่รับผิดชอบงาน         

ความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือครูที่รับผิดชอบ     
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุม 

3. แจ้งคณะวิทยากร 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
5. ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร  
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสาธารณภัย       

ของสถานศึกษา 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ  ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ 

4 ตุลาคม 2562 
1 มิถุนายน 2563 
 
 
3 มิถุนายน 2563 
11 มิถุนายน 2563 
16 มิถุนายน 2563 
24–25 มิถุนายน 2563 
 
26–30 มิถุนายน 2563 

นางนิตยา  วิชนา 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
            งบประมาณ   44,500   บาท  
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 รุ่นที่ 1     
 - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะกรรมการ 

จ านวน 70 คน100 บาท1 ม้ือ 
 7,000  7,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
จ านวน 70 คน25 บาท 2 ม้ือ 

 3,500  3,500 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน  
ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3 ชม. 

7,200   7,200 

2 รุ่นที่ 2     
 - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะกรรมการ 

จ านวน 70 คน100 บาท1 ม้ือ 
 7,000  7,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
จ านวน 70 คน25 บาท 2 ม้ือ 

 3,500  3,500 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน  
ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3 ชม. 

7,200   7,200 

3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน            1,500 1,500 
4 ค่าจ้างท าปูายไวนิล 1 ปูาย  1,000  1,000 
5 ค่าจ้างท าเอกสาร จ านวน 120 เล่ม ๆ ละ  30  บาท  3,600  3,600 
6 ค่าวัสดุ   3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น 14,400 25,600 4,500 44,500 
 
6.  การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานด้านความปลอดภัยและการจัดการ 
สาธารณภัยของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีแผนการจัดการสาธารณภัย 
ในสถานศึกษา 

เอกสารแผนการ
จัดการสาธารณภัย 
ในสถานศึกษา 

เอกสารแผนการ
จัดการสาธารณภัย 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีการด าเนินงานด้านการจัดการสารธารณภัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
 7.2 ครูที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือครูท่ีรับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางในการจัดสาธารภัยในสถานศึกษา และมีแผนปูองกันภัยพิบัติ แผนเผชิญ
เหตุทุกกรณีสามารถด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการปูองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ    นิเทศภายในสถานศึกษา  
สนองนโยบายสพฐ.ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่1   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    (3R8C) 
ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน   

(O–NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัดที่ 7   ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ             

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การนิเทศภายในเป็นกระบวนการเชิงบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ   
การเรียนรู้เป็นฐานท่ีส าคัญเชิงการบริหาร ท่ีเกิดจากความร่วมมือและยึดหลักความเสมอภาคและความเป็น
ประชาธิปไตย มีข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน ท่ีจะด าเนินงานให้ บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีวางไว้ ภายใต้กรอบ
นโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 จะพบว่ากระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุดนั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาโดยสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา จะประกอบด้วย
ปัจจัยท่ีหลากหลาย องค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกลไกของการช้ีน า
ให้ความช่วยเหลือ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การปฏิรูปการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคิดทบทวนและแสวงหาแนวทางพัฒนา โดยการใช้การนิเทศภายในเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อบรรลุเปูาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา            
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เห็นความส าคัญของนโยบาย จุดเน้น
ให้สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นิเทศการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา จ านวนอย่างน้อย  2 ครั้ง ต่อ ภาคเรียน                       
  2) จัดงานประชุม symposium ด้านนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 1 วัน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ และครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

 

กิจกรรม/งานส าคัญ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายใน 
ศึกษานิเทศก์นิเทศแบบบูรณาการ 
 

ระยะท่ี 1   
พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563  

ระยะท่ี 2  
พฤษภาคม –กันยายน 2563  

คณะศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดงานประชุม 
symposium น าเสนองานด้านนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา 

สิงหาคม – กันยายน 2563 
 

 

คณะศึกษานิเทศก์ 

สรุป ประเมิน และรายงานผล กันยายน 2563 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ 
 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  งบประมาณ   34,750   บาท 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 1 กิจกรรมที่ 1  

สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายใน 
ศึกษานิเทศก์นิเทศแบบบูรณาการ 

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดงานประชุม symposium 
น าเสนองานด้านนิเทศภายในของสถานศึกษา 
สรุป ประเมินและรายงานผล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม/อาหารกลางวัน 

135 คน ๆ ละ 130  
- ค่าวัสดุ  
- ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล 
- ค่าพาหนะการน าเสนองาน 

  
 
 
 

17,550 
 

3,200 
10,000 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

17,550 
4,000 
3,200 

1,0000 
รวม - 30,750 4,000 34,750 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือที่ใช้  
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการ
นิเทศ ภายในสถานศึกษา 

นิเทศ   
ประเมิน  

แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ และครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัดที ่ 2     สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ            
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรวดี  บุตรเล็ก  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – สิงหาคม 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูประบบราชการไทยมีความพยายามในการพัฒนาและยกขีดความสามารถในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governace) พ.ศ. 2546 ข้อ 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส่ีปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี กพร.ก าหนด ประกอบกับงาน
อ านวยการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร องค์การ การประสานงาน
และให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มปฏิบัติงานภารกิจและงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการพัฒนาการบริหาร
และเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินตามโครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 2) กิจกรรมการด าเนินงานมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และ 3) กิจกรรมการด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บริหารจัดการตาม
ภารกิจได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการและการจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.4 เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง       
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3.  เป้าหมาย  
     3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน   
      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน   
1 ครั้ง/1 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 170 คน ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  
  2) การจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี, ผู้ก ากับดูแลมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน  ณ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
  3) กิจกรรมการด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, ผู้ก ากับดูแลการด าเนินการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 30 คน ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท ารายงานตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 
  2) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลการด าเนินงานจัดท า
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และการด าเนินการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ   
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน    
ตุลาคม 2562–สิงหาคม 

2563 
นางเรวดี  บุตรเล็ก 
ว่าท่ีร.ต.อรรถวัฒน์ ล้ิมสมัย 

2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี,  
ผู้ก ากับดูแล มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 
2563 

นางพันธนันท์  เล็กมาก 
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กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด,  

ผู้ก ากับดูแล และการด าเนินการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตุลาคม 2562 – 
สิงหาคม 2563 

นางวัลญา กล่ินนิรัญ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณท้ังส้ิน   61,100  บาท    
   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (145 คน x 25 บาท/มื้อ x 2 มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (145 คน x 80 บาท/มื้อ x 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 

  7,250 
 

11,600 
 

2,000 
800 

3,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,250 
 

11,600 
3,600 
2,000 

800 
3,000 

 กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานจัดท ามาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดประชุม  3  ครั้ง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (55 คน x 25 บาท/มื้อ x 6 ม้ือ)  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 

 
 
 

 
 
 

8,250 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8,250 
 

3,000 
 กิจกรรมที่ 3  การด าเนินการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  (30 คน x 25 บาท/มื้อ x 1 มื้อ)  
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 

  
 
 

750 
 

1,350 

  
 
 

750 
 

1,350 
รวมทั้งสิ้น 3,600 38,000 - 41,600 
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6.  การประเมินผล 
 

    ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 

สพป.ปข.1 ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ  
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2554 

2. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกมาตรฐาน ทุกตัวบ่งช้ี 
ระดับดีมาก ระดับดีเย่ียม 

3. บุคลากรของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ การด าเนินการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดและผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้   
ตามก าหนดเวลา 9 และ 12 เดือน และได้รับ   
การรับรองผลการปฏิบัติราชการได้ครบถ้วน     
ทุกตัวช้ีวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1. สังเกตผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
1. สังเกตผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
1. สังเกตผู้เข้าร่วมประชุม 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
    ความพึงพอใจ 
 
1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
   ความพึงพอใจ 
 
 
1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
   ความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน, การด าเนินงานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการด าเนินงานตัวชี้วัดการด าเนินการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 สามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
จัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลคะแนนในระดับดีมากขึ้นไป 
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ชื่อโครงการ            เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 6  ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 2   หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับ

การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกต าบล     

ผู้รับผิดชอบ       นางสาววรรณวลี สุดสนิท 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการจัด 
การศึกษา เช่น การจัดท านโยบาย การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงิน การตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมิน    
งานประชาสัมพันธ์ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรเพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงาน   
เชิงสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การสร้างสัมพันธ์ภาพและความรู้สึกนึกคิดท่ีดี ของบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร งานประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ีหลักในการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลส าเร็จของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
โดยมุ่งเน้นการมีกระบวนการมีส่วนร่วม และใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล  Social Network  ให้เป็นประโยชน์ ครอบคลุม และครบถ้วน  ผ่านช่องทางส่ือมวลชนต่างๆ ซึ่งจ าเป็น 
ต้องมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์จะช่วยในการขับเคล่ือนการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานโรงเรียน และของส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือหลากหลาย  หลายช่องทาง และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย  
 2.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการจัดการศึกษา ข้อมูลข่าวสารอื่น ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชุมสัมพันธ์ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
137 คน  ระยะเวลา 1 วัน ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์    
  2) จัดท าแผ่นพับแนะน าส านักงานและแผ่นพับอื่นๆ จ านวน 300 แผ่น 
  3) จัดท า VTR ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสถานศึกษา จ านวน  3 ครั้ง 
 3.2 ด้านคณุภาพ 
  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์   
ท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี สามารถประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือท่ีหลากหลาย 
  2) การประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และหน่วยงานในสังกัด ออกสู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย หลายช่องทาง  
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 ส ารวจแจ้งให้ โรงเรียน และ กลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย ส่งช่ือ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน        
เพื่อเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ       
เข้ารับการอบรม 

1.2 ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการ  

ด าเนินงานเพื่อวางแผน 
1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
1.5 สรุปผล 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563 

นางสาววรรณวลี  สุดสนิท 
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กิจกรรมหลัก/งานส าคัญ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 จัดท าเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์            
      ทางส่ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์เสียง 
      ประจวบ , หนังสือพิมพ์เกาะหลัก)  
      เนื่องในวันส าคัญของชาติ ปีละ 3 ครั้ง  
2.2 จัดหาหนังสือพิมพ์ ส่ือส่ิงพิมพ์               
      เดือนละ 4 ฉบับ (หนังสือพิมพ์เสียง 
      ประจวบ,หนังสือพิมพ์เกาะหลัก)  
2.3 จัดท าจุลสารส านักงาน  
2.4 จัดท าแผ่นพับแนะน าส านักงานและ 
      แผ่นพับอื่นๆ 
2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 4 ฉบับ/เดือน  
2.6 จัดจ้างท า VTR  กิจกรรมสถานศึกษา   
      3 เรื่อง 
2.7 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 
2.8 จัดจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
      ต่าง ๆ  
2.6 ประชาสัมพันธ์ทางสถานี 
      วิทยุกระจายเสียง เคเบ้ิลทีวี  Social  
      Network  เว็ปไซต์ ส านักงานเขต     
      พื้นท่ีการศึกษา                              
 

ตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563 

นางสาววรรณวลี สุดสนิท 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ   50,000   บาท 
 

 
ท่ี 

รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 137 คน ระยะเวลา 1 วัน 
    

1 ค่าอาหารกลางวัน  
(137 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

10,960  10,960 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(137 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 

  
6,850 

  
6,850 

3 
 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.1 (1 คน x 1,200 บาท x 6 ช.ม.) x 1 วัน     
3.2 (3 คน x 600 บาท x 3 ช.ม.) x 1 วัน 

 
7,200 
5,400 

 
 

 
 

 
7,200 
5,400 

4 ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 
(300 กม. x 4 บาท x 2 เท่ียว) 

 2,400  2,400 

5 ค่าท่ีพักวิทยากร  1,200  1,200 
6 ค่าวัสดุ   5,000 5,000 
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  3,000  3,000 
 กิจกรรมที่ 2 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์     
8 จัดท าเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ 

(หนังสือพิมพ์เสียงประจวบ, เกาะหลัก)เนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ ปีละ 3 ครั้ง 

 
 

7,990  7,990 

รวมทั้งสิ้น 12,600 32,400 5,000 50,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
150  คน มีความรู้ในเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. ร้อยละ 80 ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ในการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

3. ร้อยละ 80 สามารถจัดท าข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สังเกต 
- ประเมิน  
 

- แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           7.2  สถานศึกษาสามารถจัดท าข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           7.3  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์
หลากหลาย 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม “พบพระ พบธรรม น าชีวิต” ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
                                   และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคลทรงคุณค่า” ประจ าปี   พ.ศ. 2563 
สนองนโยบาย สพฐ.ที ่6     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                                                             
ตัวชี้วัดที่ 4         สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ          นางบุญเรียม  แก้วดี 
ระยะเวลาด าเนินการ         กรกฎาคม – กันยายน  2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคัญในการก ากับ ดูแล  และสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
จึงเป็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนส่งเสริม  ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา  
ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม “พบพระ พบธรรม น าชีวิต”  ประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคล
ทรงคุณค่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขึ้น 
    
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณค่า ได้พัฒนาจิตใจและ    
สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   
 2.2  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ า  ผู้ทรงคุณค่าท่ีอุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ตลอดมา 
 
3.  เป้าหมาย  

 3.1 ด้านปริมาณ 
        1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ผู้ทรงคุณค่า ในปีงบประมาณ  

2563   จ านวน  70 คน 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด สพป.ปข.1 จ านวน 300  

คน  
3.2 ด้านคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ผู้ทรงคุณค่า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และประกาศเกียติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการและบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



157 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการด าเนินงาน 
4. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 
    โครงการ 
5. ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปรายงาน 

กรกฎาคม  2563 
สิงหาคม  2563  
สิงหาคม  2563 
กันยายน 2563 
 
กันยายน 2563 
ตุลาคม  2563 

นางบุญเรียม  แก้วดี  

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 งบประมาณ   167,200   บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

1.1 เสนอโครงการ / แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 2 กิจกรรมที่ 2  
2.1 เสนอโครงการ / แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.2 ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
1. ค่าของท่ีระลึกของผู้ทรงคุณค่า (70 x 700) 
2. ค่ากรอบเกียรติบัตร (70 x 150) 
3. ค่าใช้จ่ายทางพิธีสงฆ์ 
      - ถวายพระสงฆ์ (1 x 1,000) + (8 x 300) 
      - ค่าอาหารปิ่นโต (9 x 250)  
      - ค่าเครื่องไทยธรรม (9 x 250) 
      - ค่าดอกไม้บูชาพระ (12 x 25) 
      - ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม (300 x 25) 
      - ค่าอาหารกลางวัน (300 x 250) 
      - ค่าเช่าเต้นท์และเครื่องเสียง 
      - ค่าปูายโครงการ 2 กิจกรรม (1,000 x 2) 

 
 
 

 
 
 
 

49,000 
10,500 

 
3,400 
2,250 
2,250 

300 
7,500        

75,000 
7,300 
2,000  

 
 
 
 

 
 
 
 

49,000 
10,500 

 
3,400 
2,250 
2,250 

300 
7,500        

75,000 
7,300 
2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 159,500 - 159,500 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า “บุคคลทรงคุณค่า” 

ได้รับขวัญและก าลังใจ จากการเข้าร่วมโครงการ  
2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า (บุคคลทรงคุณค่า” 

มีความสุขและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

- การประเมินผล  
  

แบบประเมิน  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  “บุคคลทรงคุณค่า”  มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเอง 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  ร่างกาย และจิตใจ โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ                 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่ความเป็นเลิศ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                                                             
ตัวชี้วัดที่ 2    สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัยยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุมทุกต าบล  

ผู้รับผิดชอบ         นางบุญเรียม  แก้วดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และ
เพื่อนร่วมงาน  อีกท้ังรับรู้ ตระหนัก และสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ี
ประสาน ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ มีบุคลากรทางการศึกษา
อื่นท่ีเป็นส่วนส าคัญท่ีปฏิบัติงานอ านวยการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้มี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง และก้าวทันการเปล่ียนแปลง   ในการท่ีประเทศไทย     
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 เกิดขวัญและก าลังใจ สามารถท างานได้อย่างมีความสุข  เต็มศักยภาพ   
เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปูาหมาย  จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
สามารถปรับตัว ท างานร่วมกับผู้อื่น ได้เต็มตามศักยภาพ มีประสิทธิภาพและมีความสุข  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์  เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) จัดประชุมบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ านวน 
60 คน 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 วัน  
  2) ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการ 1 ครั้ง  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
ท่ีเข้ารับการพัฒนามีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 
  2) บุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนา ได้รับประสบการณ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประสานงาน เตรียมสถานท่ีศึกษาดูงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563
กันยายน 2563 
กันยายน  2563 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ  304,400  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.2 ติดต่อประสานงาน 

    

2 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
2.1 เสนอโครงการ 
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.3 ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (60 x 25 x 2) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (60 x 120) 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
- ค่าท่ีพัก  (60 x 600 x 2) 
- ค่าอาหารเช้า (60 x 200) 
- ค่าอาหารกลางวัน (60 x 250 x 3) 
- ค่าอาหารเย็น (60 x 350 x 3) 

 
 

 
 
 
 
 

3,000 
7,200 

 
72,000 
12,000 
 45,000 
 63,000 

 
 

 
 
 
 
 

3,000 
7,200 

 
72,000 
12,000 
 45,000 
 63,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
 (60 x 35 x 2) + (60 x 50 x 4)  
- จ้างเหมารถ (2 x 14,000 x 3) 
- ค่าของท่ีระลึก (2 x 1,000) 

 
 

16,200 
 

84,000 
2,000 

 16,200 
 

84,000 
     2,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

   

รวมเงิน - 304,400 - 304,400 
           
6.  การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถ 
น าประสบการณ์ ความรู้  ความเข้าใจมาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความพร้อมในการท างาน
เป็นหมู่คณะ มีความรักและสามัคคียิ่งขึ้น 

สังเกต/สอบถาม แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มตามศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 7.2 บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความสามัคคี    
รักใคร่ กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น    
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ชื่อโครงการ              พัฒนาศักยภาพ  และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา                                                                                                             
ตัวชี้วัดที่ 2    สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุมทุกต าบล  

ผู้รับผิดชอบ         นางบุญเรียม  แก้วดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา 
จ าเป็นต้องด าเนินไปพร้อมกัน โดยจะต้องมีความสอดคล้องเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันท้ังระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อ     
ความเข้มแข็งและความส าเร็จในการจัดการศึกษาในภาพรวม และการด าเนินการดังกล่าว มีการวางแผนร่วมกัน  
ท้ังระบบ โดยเน้นความเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
จะต้องร่วมกันท างานพัฒนาคน พัฒนางานเป็นทีมงานท่ีเข้มแข็ง เพื่อเพิ่ มสมรรถนะในการให้บริการรวม  ท้ังมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีทุกกลุ่มงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 ดังนั้น การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ีได้นั้น   
จ าเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ท้ังทักษะการเป็นผู้น า มีบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์  และทักษะ             
ในการบริหารคนและทักษะการบริหารจัดการ  ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์     
เขต 1  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ึน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในแนวทางการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงาน รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้าน  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และสมรรถนะในการให้บริการติดต่อประสานงาน  
ติดตาม  ดูแลการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
                  1) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ านวน 119 คน 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 วัน  
  2) ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการ 1 ครั้ง  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และน าแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้  
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประสานงาน เตรียมสถานท่ีศึกษาดูงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 
ตุลาคม  2563 

นางบุญเรียม  แก้วดี 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณ   647,600   บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.2 ติดต่อประสานงาน 

    

2 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
2.1 เสนอโครงการ 
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.3 ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมการประชุมสัมมนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (140 x 25 x 2) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (140 x 120) 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
- ค่าท่ีพัก  (140 x 600 x 2) 
- ค่าอาหารเช้า (140 x 200) 
- ค่าอาหารกลางวัน (140 x 250 x 3) 
- ค่าอาหารเย็น (140 x 350 x 3) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(140 x 35 x 2) + (140 x 50 x 4) 
- จ้างเหมารถ (3 x 14,000 x 3) 
- ค่าของท่ีระลึก (2 x 1,000) 
- ค่าปูายโครงการ (2 x 1,000) 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ 2 คัน (2 x 4,000)  

 
 

 
 
 
 
 

7,000 
16,800 

 
168,000 
28,000 

 105,000 
 147,000 

37,800 
 

126,000 
2,000 
2,000 
8,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7,000 
16,800 

 
168,000 
28,000 

105,000 
147,000 
37,800 

 
126,000 

2,000 
2,000 
8,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

    

รวมทั้งสิ้น - 647,600 - 647,600 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สามารถคิด วางแผน และด าเนินการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ทุกคน 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้   
ในการปฏิบัติงาน 

 สังเกต/สอบถาม แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถ
น าความรู้ท่ีได้จากการการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ                   โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

   ของสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4                   สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและ 
                                  ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวดวงกมล  ยาวงษ ์
ระยะเวลาด าเนินการ        มกราคม 2563 – กันยายน  2563 
 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การกระจายอ านาจการจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการตามแผนการ
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตราวจสอบได้ เพื่อเป็นกลไกลในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวม
ของส่วนราชการมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ประกอบกับ การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ มีขั้นตอนท่ีละเอียดอ่อน และต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  รวมท้ังเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง  
ผู้เข้าอบรม ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการบริการ 
การท างานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ กระบวนการเบิก
จ่ายเงินต้องด าเนินการอย่างไร และก่อนการเบิกจ่ายเงินต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน  
 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน บัญช ีและพัสดุของสถานศึกษา 
 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการ ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
 2.5 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ และ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินบัญชี 
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3.  เป้าหมาย   
     3.1 ด้านปริมาณ  
  1) ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงิน  จ านวน 119 ราย ได้รับการอบรมตามหลักสูตร  
  2) ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ จ านวน 119 ราย ได้รับการอบรมตามหลักสูตร  
 3.2 คุณภาพ  
  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 

ท่ี กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2562 นางสาวดวงกมล  ยาวงษ์ 
2 จัดการอบรมตามหลักสูตร เมษายน – กันยายน 2563 นางสาวดวงกมล  ยาวงษ์ 
3 สรุป และรายงานผล กันยายน 2563 นางสาวดวงกมล  ยาวงษ์ 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ  40,940  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมท่ี 1  อบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 วัน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง (130x119) 
1.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

  
15,470 

 

     
   

 5,000      

 
15,470 
5,000 

กิจกรรมท่ี 2  อบรมเจ้าหน้าท่ีพัสดุ        1 วัน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง (130x119) 
1.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

  
15,470 

 

 
 

 5,000 

 
15,470 
5,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,940   10,000 40,940 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุได้รับการอบรม 
ตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร 
ผ่านการทดสอบ วัดความรู้  ความเข้าใจ 

การติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
การเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

กระดาษท าการตรวจสอบ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการและ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 2. เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอ 
และระดับกลุ่มโรงเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1   สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ผู้รับผิดชอบ   นางเรวดี  บุตรเล็ก,  นางพันธนันท์  เล็กมาก  และนางวัลญา กล่ินนิรญั 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) หมวด 5 การบริหารและ
การจัดการศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจบริหาร
และการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าท่ี ประสาน การระดม
ทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยได้ประกาศจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอ าเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาและกลุ่มโรงเ รียน            
มีความเข้มแข็ง มีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ             
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอ และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารท่ัวไป 
และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 จ านวน 19 ศูนย์ มีการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ร้อยละ 90 ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน จ านวน 19 ศูนย์ บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมสูงขึ้น 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการฯ ตุลาคม 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก 
2 แจ้งจัดสรรงบประมาณและผู้เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 2562 นางเรวดี บุตรเล็ก 
3 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของแต่ละ
ศูนย์ฯ ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
และพัฒนาการศึกษา 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ 

4 ศูนย์ฯ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   
ส่ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ/ 
นางเรวดี บุตรเล็ก 

 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ   380,000   บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา ระดับอ าเภอ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร     
จัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
จ านวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 20,000 บาท 

 
 
 

จ านวนเงิน   380,000 บาท 
 

 
 
 
380,000 

รวมทั้งสิ้น 380,000 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
จ านวนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1 ระดับอ าเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน จ านวน 19 
ศูนย์ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอ และระดับ 
กลุ่มโรงเรียน สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โดยรวมสูงขึ้น 

สอบถาม - แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน จ านวน 19 ศูนย์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาภายในอ าเภอร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน จ านวน 19 ศูนย์ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 
 


